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01  

  ةُ مَ د قَ مُ لْ اَ 
  

ِإن الَحْمَد ِهللا َنْحَمُدُه َوَنْسَتعيُنُه َوَنْستَـْغِفُرٌه، َونَعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشروِر أَنـُْفِسنا َوِمْن {       
َسيئاِت َأْعمالِنا، َمْن يـَْهِدِه اُهللا َفال ُمِضل َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ال 

َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَعلى  -َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َوَأْشَهُد َأن ُمَحمداً َعْبُدُه َوَرسولُهُ ِاَلَه ِإالّ اهللاُ 
   .-آِلِه َوَسلم

) 102(يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللـَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوأَنُتم مْسِلُموَن        
  .}رانسورة آل عم{

َها َزْوَجَها         يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتـُقوا اللـَه الِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإن اللـَه َكا َن َوَبث ِمنـْ

  .}سورة النساء{ )1(ُكْم رَِقيًبا َعَليْ 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم  )70(يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللـَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا         
   .}األحزابسورة {)71(َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم  َوَمن ُيِطِع اللـَه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما 

  :َأّما بـَْعدُ        
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َر الَهْدِي َهْدُي ُمَحمدٍ          َصّلى اُهللا َعَلْيِه  -فَِإن َأْصَدَق الَحديِث َكالُم اِهللا، َوَخيـْ
َوَشر األُموِر ُمْحَدثاتـَُها، وَُكل ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكل ِبْدَعٍة َضالَلٌة، وَُكل َضالَلٍة ِفي  -َوَسلم
  .}الّنارِ 

 :مث أما بعد       

وال عن مل يأت عن طريق الصدفة،  ،لعلمطالب ايدي أفهذا الكتاب الذي بني        
، وقد -حفظها اهللا -حفيظة اخللفاوي ،العصماءبل هو اقرتاح من زوجيت أم طريق اهلوى، 

وقد اية هذا اخللق، يف بداية و و  ،يف الغاية من اخللق النظرَ  تِ جاءا الفكرة حني أمعنَ 
ما  طالب العلم، فلما رأتْ  قلما يسأل عنها عن أشياء تْ تساءلَ ناقشتين يف مسائل شىت، و 

ها لْمُتها إياه، وانشرح قلبُ وأُعِجَبْت مبا عَ من خري الدنيا واآلخرة يف هذا الدين العظيم،  رأتْ 
املطهرة  ن أمجع األدلة من القرآن وما صح من السنةأ - جزاها اهللا خريا -قرتحتْ اِ لذلك، 

، وقد هداين اهللا إىل كتابة هذا املؤلف الذي وصحيح املآلِ  املنالِ  ليكون للناس هاديا يسريَ 
واستجبُت ، -صلى اهللا عليه وسلم -ال حيمل بني صفحاته إال كالم اهللا وكالم رسول اهللا

وبلوغ املرام،  على شكل رياض الصاحلنياملبارك هذا اجلمع اء وقد جهلا ولبيُت رجاَءها، 
ال إسطر يف هذه الصفحات أال نفسي أ ليفام، وقد وعدتُ صاحل يف تأاقتداء بالسلف ال

عز  - من اخلرب سندا ومتنا تبعا لكتاب اهللا -صلى اهللا عليه وسلم -ما صح عن رسول اهللا
  .-وجل

ى املغريب يسَ عِ  نُ بْ  كُ لِ ماه ما وعدين به أخي وتلميذي فرحا حبسنيت هذ يزيدينومما        
ما حباه اهللا من لِ  ،ه على ذلكترَ دْ واإلسبانية لقُ جنليزية من ترمجة املؤلف هذا إىل اللغة اإل
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 اعلوم اللسان، ولتكون الفائدة عامة، لعل اهللا يهدي  البالد، وأملي يف  االعباد ويصلح
حفظهم اهللا وأطال يف  -ن أهل العلم املعاصرينم رَ خ سَ يُ ن أكرب أَ ورجائي فيه  ،رياهللا كب

أحد  تكتمل إن تواضعمن يقوم بشرحه وتبسيطه للناس، وستكرب سعاديت و  -رهماعمأ
كالشيخ العالمة صاحل الفوزان أو الشيخ العالمة ربيع   ،النداء ولىب الكرام الفضالء مشاخينا 

أو الشيخ  العالمة عبد احملسن العباد أو الشيخ العالمة صاحل اللحيدان بن هادي أو الشيخ
حممد بن هادي حممد بازمول، أو الشيخ العالمة الشيخ العالمة العالمة عبيد اجلابري أو 

أو الشيخ الفاضل صاحل أو الشيخ الفاضل صاحل البكري، أو الشيخ عبد اهللا البخاري، 
   .-وبارك يف علمهم وأعماهلم ،وأمد يف عمرهم ،حفظهم اهللا مجيعا -غريهمأو السحيمي 

نري هذا مرجعا لكل من أراد أن ي فيأن جيعل من مؤل :- تبارك وتعاىل - وأسأل اهللا       
، عملهبه ويطهر  ،منهجهبه ويصوب  ،عقيدتهبه خطواته، ويصحح به به طريقه، وحيفظ 
بل  ،- عياذا باهللا - من تأليفي واجتهادي ال أقول هذا ألن الكتاب ؛ويثبت به استقامته

صلى  - الرسل واألنبياء أفضلوما صح من كالم  -عز وجل - ألن الكتاب حيوي كالم اهللا
  .-اهللا عليهم مجيعا وسلم

يتحدث عن حقيقة مراد اهللا تعاىل من الوجود، وعن حقيقة الغاية  ؛هذا الكتاب        
، وأمهية التعلق ا، والتفاين يف حتقيقها والدعوة عن كيفية حتقيق الغايةو  اخللق،خلق من 

َوَلْم  -َعز َوَجل  -َكاَن اللهُ { :-مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  -إليها، كل ذلك بداية من قوله
َلُه، وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء، ثُم َخَلَق السَمَواِت َواَألْرَض، وََكَتَب ِفي  بـْ َيُكْن َشْيٌء قـَ

 ى اهللاُ لّ صَ  -إىل قوله .}-رضي اهللا عنه -عن عمران بن حصني رواه البخاري{. }الذْكِر ُكل َشْيءٍ 
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أَنَا : يـَْقِبُض اللُه اَألْرَض يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَيْطِوي السَماَء بَِيِميِنِه، ثُم يـَُقولُ  {:-مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 
 .}-رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة رواه أمحد والبخاري ومسلم وابن ماجة{. }اْلَمِلُك أَْيَن ُمُلوُك اَألْرِض ؟

) 3(ُهَو اْألَوُل َواْآلَِخُر َوالظاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم : اىلعتوبداية من قوله 

يـَْوَم َنْطِوي السَماَء َكَطي السِجل لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأنَا َأوَل  :إىل قوله تعاىل. }سورة احلديد{
َنا ِإنا ُكنا فَاِعِلي   .}سورة األنبياء{) 104(َن َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليـْ

أبواب، كل باب  ةىل سبعالعلم، قسمت الكتاب إ ةبخواين طلإوتسهيال على         
  .وتطمئن عقوهلم ،لتنار أفهامهم ،فتحها ليلج النور إىل قلومتندرج حتته نوافذ البد من 

   .المقدمة :الباب األول
  .وفيه بيان ملوضوع املؤلف وغايته

   .تمهيد :الباب الثاني
  .وفيه تلخيص جممل ملا حيويه الكتاب

  . العقيدة أوال :الباب الثالث
  .تسع نوافذوفيه 

   .اإليمانيات :الباب الرابع
  .نافذة ثالثونستة و وفيه 

   .المنهج النبوي وما يتعلق به :الباب الخامس
  .تسع نوافذوفيه 

   .تحقيق األعمال شرط في اإلسالم واإليمان :الباب السادس
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  .أربعون نافذةثنان و اِ وفيه 
   .1شرط في اإلسالم -فيما يستقبل - اإليمان بالغيبيات :السابعالباب 
  .دى عشر نافذةحوفيه إ

  2.الخاتمة :األخيرالباب 
  

إضافة كالمي أو كالم أهل  تعمدي عدم طالب العلموأبنائي خويت إ الحظقد ي        
، ونييت أن أجعل -كان يف باب التمهيد  إال ما -ىل هذا املؤلف، وهذا حق مقصودالعلم إ

لكل أمور اإلعتقاد واملنهج والعمل، لذلك  - تعاىل إن شاء اهللا -من املؤلف مرجعا جامعا
حبثي على كالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل بني يديه وال من خلفه، وعلى ما صح من   بنيتُ 

  .الذي ال ينطق عن اهلوى -صلى اهللا عليه وسلم -كالم رسوله

اجلمع موفقة، فمن  يفو صائبة، ليف إن كانت فكريت من التأواحلمد هللا؛ . .هذا        
غري يف ذلك فضل اهللا علي وعلى الناس، وهو اهلادي إىل الصراط املستقيم، وإن كنت 

، ويل على الناس فمن نفسي األمارة بالسوء، ومن الشيطان الرجيم -والعياذ باهللا -موفق
  .حق النصح والرشاد

                                                           

، وهذه من املشهورة بني الناس قد يالحظ القارئ الكرمي عدم ترتيب عالمات الساعة حسب األحداث -  1
كما مل . عقيدتنا عدم فعل ذلك، ألنه مل يثبت يف ذلك حديث أو أكثر جاء فيه ذكر ترتيب أحداث الساعة

  .فرتكت ذلك ألنه من الغيبيثبت فيه إمجاع، 
  .أنظر احملتويات على فهرس الكتاب -  2
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أن جيعل هذا العمل موفقا صحيحا جاِمُعُه اإلخالص، وأن جيعله يف : وأسأله تعاىل        
 ،ميزان حسنايت وميزان حسنات من عمل على شرحه وتفصيله، ويف ميزان حسنات ناشره

ويرمحهم وأسأله تعاىل أن حيفظ علماءنا السلفيني . ويف ميزان حسنات قارئه والدال عليه
املخالفني للحق إىل الصراط السوء  وأن يهدي علماءأحياء وأمواتا، وطالب العلم كذلك، 

ىل ما قدموا، وأن علماءنا الذين أفضوا إ -ن الرحيمسبحانه الرمح -املستقيم، وأن يرحم
 ،يدخلهم اجلنة بال حساب وال سابقة عذاب، وأن يلحقنا م على خري يف جنة النعيم

  .م اهلادين املهتدينمع خري اخللق وأتباعه

 أن يؤلف بني قلوب عباده، وأن جيمعهم على: - سبحان السميع ايب -وأسأله        
ة دين الكلمة السواء، وأن جيعل اإلخوة السلفيني ظاهرين قاهرين، يعملون على نصر 

ن ميأل قلوم عل منهج السلف طريقهم ومسلكهم، وأن جيسالم بالكتاب والسنة، وأاإل
  .طوبة وطيبوبة، وأن يرفع اخلالف عنهمليونة ور 

أن يوفق والة أمورنا وحكامنا إىل حتقيق شرعه، وخدمة كتابه  :وكما أسأله تعاىل        
وأن يرزقهم السداد واأللفة إىل الرعية، وأن يرزقهم البطانات الصاحلة الصادقة، وسنة نبيه، 

  .ة دينه سباقني إليهوأن جيعلهم داعني إىل اخلري عاملني به، وداعني إىل نصر 

أحياء وأمواتا، وأن يسخر  ي دَ أن يرحم والِ  :- كذلك  سبحانه -كما أسألهو         
وكما أدعوه أن يصلح ذرييت  .دعواما يل باخلري والسداد، والثبات على الصراط املستقيم

تعاىل أن يصلح  سألهوجيعلها ذرية صاحلة تعبده وال تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، وأ
  .ذرية مجيع املسلمني
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وأحب أن أنبه في ملحوظة بسيطة جدا، أن من أراد من المسلمين طبع هذا         
الكتاب، فله ذلك دون استشارتي أو طلب موافقتي، وله أيضا أن يستفيد منه ماديا 

  .في حدود المعقول والمقبول، وأجر اهللا أعظم، وما عنده خير وأبقى

وعلى آله  ،اللهم على خري أنبيائك ورسلك حممد بن عبد اهللا النيب األميوصل         
  .وسلم تسليما كثريا ،الطيبني املرضي عنهم وأصحابه الكرام، وأزواجه

  

  

  

  

  

  

  :، الطامع يف جنتهكتبه الفقري إىل عفو ربه، احملتاج لرمحته                                                           
  عمر أبو العصماء املغريب التمسماين                                                                     

  1436رجب  10يومه اخلميس                                                                        
  .2015أبريل  30: املوافق                                                                          

  .-حرسها اهللا -اململكة املغربية/ مدينة الناظور                                                                   
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02  

  يدُ هِ مْ لت اَ 
    

  :املتداولة بفضل اهللا يف إحدى كتيب قلتُ       

واإلميان به، والعمل على جه، والدعوة إليه،  فهم الدين: أي - إن حقيقة التدين "      
صلى اهللا  - هي متام االستجابة هللا ولرسوله -واجلهاد يف سبيله، والصرب على األذى فيه،

  .- عليه وسلم

أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلـِه َولِلرُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم يَا : قال تعاىل      
  .}24.األنفالسورة {

َعثـُُهُم اللـُه ثُم ِإلَْيِه  :أيضا وقال سبحانه       ِإنَما َيْسَتِجيُب الِذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتٰى يـَبـْ
 .}األنعامسورة {) 36(يـُْرَجُعوَن 

يـَتِبُعوَن َأْهَواَءُهْم  َوَمْن فَِإن لْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَنَما : - سبحانه كذلك -وقوله      
 سورة { )50( َأَضل ِممِن اتـَبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى مَن اللـِه  ِإن اللـَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِمينَ 

  .}القصص

َلْم َيْسَتِجيُبوا َلُه لِلِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِهُم اْلُحْسَنى َوالِذيَن : - سبحانه كذلك -وقوله      
َتَدْوا ِبِه ُأولَِئَك َلُهْم ُسوُء اْلِحَساِب  َلْو َأن َلُهْم َما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه َالفـْ
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َأَفَمْن يـَْعَلُم أَنَما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَك اْلَحق َكَمْن ُهَو  )18(َوَمْأَواُهْم َجَهنُم َوبِْئَس اْلِمَهاُد 
  .}سورة الرعد{ )19(َأْعَمى ِإنَما يـََتذَكُر ُأوُلو اْألَْلَباِب 

      هذه االستجابة املطلوبة ال تكون دقيقة صحيحة إال بالعلم وطلبه، والتأسي برسوله      
  .ومالزمته -رضوان اهللا عليهم -وطاعته، واالتِباع لنهج الصحابة -صلى اهللا عليه وسلم -

ال وقضائه ال يستسلم وال يتبع أهواء املخلوقني، و  اهللا تعاىلوملا كان احلق يف قدر       
ورفعه، ال يبلغه إال من أراده حقا، وسلك طريقه حقا،  يعجل بعجلة أحد، أَجله اهللا تعاىل

َوَلِو اتـَبَع اْلَحق َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت ا، ودافع عنه حقا؛ وعمل به حقا، ودعا إليه حق
 َماَواُت َواْألَْرُض َوَمن ِفيِهن71.املؤمنونسورة { الس{.                                      

كتبه وأرسل    وحنن نعلم يقينا، أن اهللا تعاىل خلقنا ورزقنا ومل يرتكنا مهال، بل أنزل إلينا      
اجلانب  سبحانه إلينا رسله، ودبر أمورنا كلها، الدينية واألخالقية والسياسية، ومل يهمل

شيئا يضر باإلنسان إال ونبهه وحذره منه، وبني  لبدين والعقلي والنفسي، ومل يرتك سبحانها
، وذلك 1إليهوهداه وبينه له شيئا ينفع اإلنسان إال  سبحانه له احلرام واملكروه فيه؛ ومل يرتك

 وأخالقيا ليتسىن له توحيد خالقه سبحانه أن يستقيم اإلنسان صحيا ونفسيا: ألمر واحد
.                                                                                                             وسلم وسالم ،يف أمن وأمان

                                                           

إال وقـد أمـرتكم بـه،  مـا تركـت شـيئاً يقـربكم إلـى اهللا {:أنه قـال -صلى اهللا عليه وسلم  -صح عن النيب -1
  .}وما تركت شيئاً يبعدكم عن اهللا ويقربكم إلى النار إال وقد نهيتكم عنه
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 الذي أوجب اهللا علينا الدخول فيه والعمل به، قالواإلسالم هو الدين القيم       
يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السْلِم َكافًة َوَال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت الشْيطَاِن ِإنُه : سبحانه

  .}البقرةسورة {) 208( َلُكْم َعُدو مِبينٌ 

أنه ال يقبل من  - صلى اهللا عليه وسلم -يف كتابه على لسان رسوله وبني سبحانه      
الدين إال اإلسالم، وهو دين مجيع الرسل واألنبياء، وهو دين مجيع األزمان والعصور، وهو 

ْسَالمُ : دين سكان األرض وأهل السماء، قال سبحانه يَن ِعنَد اللـِه اْإلِ الد آل سورة { ِإن
  . }19.عمران

ْسَالِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْآلِخَرِة : أيضا سبحانه وقال       َر اْإلِ َوَمن يـَْبَتِغ َغيـْ
      .}آل عمرانسورة { )85(ِمَن اْلَخاِسرِيَن 

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللـَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال : سبحانه كذلك وقال      
 آل عمرانسورة { )102( ْسِلُمونَ َوأَنُتم م{.      

نَـُهم ِبَما أَنَزَل اللـُه َوَال : سبحانه وأوجب علينا التحاكم إليه لقوله       َوَأِن اْحُكم بـَيـْ
  .}49.املائدةسورة {تـَتِبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن يـَْفِتُنوَك َعن بـَْعِض َما أَنَزَل اللـُه ِإلَْيَك 

ِلُكُم اللـُه رَبي َعَلْيِه  ْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللـهِ َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمن شَ : وقوله تعاىل       ذَٰ
  .}الشورىسورة { )10(تـَوَكْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب 
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ادُْع ِإَلٰى َسِبيِل رَبَك بِاْلِحْكَمِة : املؤمنني بالدعوة إليه فقال وأمر سبحانه وتعاىل      
َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالِتي ِهَي َأْحَسُن ِإن رَبَك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضل َعن َسِبيِلِه  

   .}النحلسورة { )125(َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 

ُقْل َهـِٰذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللـِه َعَلٰى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن : -سبحانه أيضا -وقوله      
  .}يوسفسورة { )108(اتـبَـَعِني َوُسْبَحاَن اللـِه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن 

 رد كل ما خيالفه من الديانات الفاسدة، كالنصرانية واليهودية وأوجب علينا سبحانه       
شرتاكية والشيوعية والدميقراطية والتشيع، وغريها من البوذية واهلندوسية واإلو  والقديانية

؛ وكذلك وجب رد كل ما خيالف منهج ظلما وعلوا واستكبارا القاذورات اليت يُتعبد ا
والقطبية واإلعتزال واألشعرية وأصول أهل السنة واجلماعة، كالتكفري واإلرجاء والتصوف 

والعرعورية واحلدادية واملغراوية وغريها، وكذلك رد دعوة التعايش والسرورية واإلخوانية 
اإلنساين، واحلوار الديين، ووحدة األديان؛ وكل من نشر عن اإلسالم شبهة أو باطًال جيب 
الرد عليه باحلجة والربهان، وعدم قبول كالمه ألنه خمالف للسنة والقرآن، وهذا كله حتصني 

يقة اإلسالم وحماسنه، وختليته مما علق به من غبار للمسلم ضد الشبهات، وإظهار حق
احملدثات واملبتدعات؛ وذا تنجلي للناس مصاحلهم الدنيوية واألخروية اليت أمر اهللا ا 

  .1اهـ"وهدانا إليها، وتنكشف املفاسد اليت ى عنها، وكل هذا من باب الدعوة إىل اهللا

                                                           

الطبعة  10إىل  8: فحةصمن ال. األقوال املختصرة يف بيام أحكام نواقض اإلسالم العشرة: انظر كتايب  -  1
  .األوىل
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دين، والسعي يف نصرته وإظهاره، هو حفظ ال ،فأعظم املقاصد وأجل املطالب      
رمحه  -وإىل هذا يشري شيخ اإلسالم ابن تيمية ؛ية باملال والنفس جهادا يف سبيلهوالتضح

معرفة رب العاملني غاية املعارف، وعبادته أشرف املقاصد، والوصول إليه غاية :" بقوله - اهللا
   1اهـ".وزبدة الرسالة اإلهلية ،املطالب، بل هذا خالصة الدعوة النبوية

 هذا املفهوم الصحيح للدين، أردت توضيح مراد اهللا ومنن هذا املنطلق الكرمي، م      
من خلقه للخلق، ومن رغبيت الشديدة يف نصرة دين اهللا احلق، وبيانه للناس كما  تعاىل

ال زيادة وال ب، و بال حتريف وال تغيري ،-عليهم الصالة والسالم -جاءت به الرسل واألنبياء
 أجد يف قرحييت خريا مما جادت به قرحية اإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب نقصان، مل

سالم، فكان د اهللا تعاىل من اإلألقدمه للناس تيسريا وتفصيال لعلم مرا - رمحه اهللا -التميمي
األصول  -كالم هذا اإلمام جامعا ملعىن العبادة كما شاء رب العباد، وكانت رسالته

، وغفلة العقيدة والدين ضعفاءال ال يستغين عن اقتنائها إ ،نفيسةعلمية حتفة  -الثالثة
  .العقل واليقني

وإليكم إخويت وأبنائي طالب العلم منت األصول الثالثة، أقدمها لكم كمفتاح وحيد       
  .ملرادي من كتابة مؤلفي هذا، وكبيان ملا ورد فيه باجلملة

ادد للتوحيد، حممد بن عبد العالمة، اإلمام حفيد الصحابة، قال شيخ اإلسالم الكبري،        
  :-دون حساب وال سابقة عقاب وأسكنه الفردوس األعال رمحه اهللا -تميميالوهاب ال

                                                           

 .البن تيمية .جمموع الفتاوى -1         
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   :أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل -رمحك اهللا -علماِ "          

  . اإلسالم باألدلة، ومعرفة دين ومعرفة نبيه ،وهو معرفة اهللا ؛العلم :األولى        

  .العمل به: الثانية        

  .الدعوة إليه: الثالثة        

  .األذى فيه الصبر على: الرابعة        

ْنَســـاَن َلِفـــي ُخْســـٍر ) 1(َواْلَعْصـــِر  :والـــدليل قولـــه تعـــاىل       ـــوا  )2(ِإن اْإلِ ِإال الـــِذيَن َآَمُن
  .}سورة العصر{) 3(َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َوتـََواَصْوا بِاْلَحق َوتـََواَصْوا بِالصْبِر 

  :-رمحه اهللا - قال الشافعي        

  .اهـ"على خلقه إال هذه السورة لكفتهملو ما أنزل اهللا حجة "         

  :- رمحه اهللا -وقال البخاري        

فَاْعَلْم أَنُه َال ِإلََه ِإال اللُه  :والدليل قوله تعاىل .باب العلم قبل القول والعمل"         
  . فبدأ بالعلم قبل القول والعمل .}19. سورة حممد{ َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبكَ 

م هذه الثالث املسائل أنه جيب على كل مسلم ومسلمة تعل - رمحك اهللا -اعلم        
  : والعمل ن

فمن أطاعه  ،بل أرسل إلينا رسوالً  ،أن اهللا خلقنا ورزقنا ومل يرتكنا مهالً : األولى        
ِإنا َأْرَسْلَنا ِإلَْيُكْم َرُسوًال َشاِهًدا : والدليل قوله تعاىل. دخل النار ومن عصاه ،دخل اجلنة
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فـََعَصى ِفْرَعْوُن الرُسوَل فََأَخْذنَاُه َأْخًذا َوبِيًال  )15(َعَلْيُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوًال 
  .}سورة املزمل{ )16(

وال نيب  ،ال ملك مقرب ،أن اهللا ال يرضى أن يشرك معه أحد يف عبادته: الثانية        
  .}سورة اجلن{) 18(َوَأن اْلَمَساِجَد لِلِه َفَال َتْدُعوا َمَع اللِه َأَحًدا : والدليل قوله تعاىل .مرسل

ال جيوز له مواالة من حاد اهللا ورسوله ولو   ،أن من أطاع الرسول ووحد اهللا :الثالثة        
َال َتِجُد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر يـَُوادوَن  :والدليل قوله تعاىل .ان أقرب قريبك

َناَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشيَرتـَُهْم ُأولَِئكَ    َمْن َحاد اللَه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا َآبَاَءُهْم َأْو أَبـْ
يَماَن َوأَيَدُهْم ِبُروحٍ  َهاُر  َكَتَب ِفي قـُُلوِبِهُم اْإلِ ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأولَِئَك ِحْزُب اللِه َأَال ِإن ِحْزَب اللِه ُهُم  َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللُه َعنـْ
  .}سورة اادلة{ )22(اْلُمْفِلُحوَن 

  :األصل األول        

أن تعبد اهللا وحده خملصًا له  :أن احلنيفية ملة إبراهيم -أرشدك اهللا لطاعته -اعلم        
َوَما َخَلْقُت اْلِجن : كما قال تعاىل  ،وخلقهم هلا ،وبذلك أمر اهللا مجيع الناس ،الدين

ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدوِن  وأعظم ما أمر اهللا به  ،يوحدون :ومعىن يعبدون .}سورة الذاريات{ )56(َواْإلِ
والدليل   .وهو دعوة غريه معهك، وأعظم ما ى عنه الشر  ،وهو إفراد اهللا بالعبادة ،التوحيد

  .}36. سورة النساء{ َواْعُبُدوا اهللاَ َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً : قوله تعاىل

  ما األصول الثالثة اليت جيب على اإلنسان معرفتها؟: فإذا قيل لك        

  .- صلى اهللا عليه وسلم - ربه ودينه ونبيه محمداً  معرفة العبد :فقل        
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  من ربك؟: فإذا قيل لك        

ليس لي  ،وهو معبودي ،ربي اهللا الذي رباني وربي جميع العالمين بنعمه :فقل        
وكل ما سوى  .}سورة الفاحتة{ الَحْمُد ِهللا َرب الَعالِمينَ : والدليل قوله تعاىل. معبود سواه

  .وأنا واحد من ذلك العالم ،اهللا عالم

  مب عرفت ربك؟: فإذا قيل لك        

ومن  ،الليل والنهار والشمس والقمر :ومن آياته ،بآياته ومخلوقاته :فقل        
والدليل قوله . السموات السبع واألرضون السبع ومن فيهن وما بينهما :مخلوقاته

َوِمْن َآيَاتِِه اللْيُل َوالنـَهاُر َوالشْمُس َواْلَقَمُر َال َتْسُجُدوا لِلشْمِس َوَال لِْلَقَمِر : تعاىل
ِإن : وقوله تعاىل .}سورة فصلت{ )37(َواْسُجُدوا لِلِه الِذي َخَلَقُهن ِإْن ُكْنُتْم ِإياُه تـَْعُبُدوَن 

رَبُكُم اللُه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي 
اللْيَل النـَهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشْمَس َواْلَقَمَر َوالنُجوَم ُمَسخَراٍت بَِأْمرِِه َأَال لَُه اْلَخْلُق 

  .}سورة األعراف{) 54(ُر تـََباَرَك اللُه َرب اْلَعاَلِميَن َواْألَمْ 

يَا أَيـَها الناُس اْعُبُدوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم : والدليل قوله تعاىل .والرب هو املعبود        
ْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـُقوَن  ِفَراًشا َوالسَماَء بَِناًء  الِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرضَ  )21(َوالِذيَن ِمْن قـَ

تُ  َزَل ِمَن السَماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثَمَراِت ِرْزقًا َلُكْم َفَال َتْجَعُلوا لِلِه أَْنَداًدا َوأَنـْ ْم َوأَنـْ
  .}سورة البقرة{ )22(تـَْعَلُموَن 

  :-رمحه اهللا - قال ابن كثري        
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  .اهـ"هو املستحق للعبادة  اخلالق هلذه األشياء"         

 ،ومنه الدعاء ،مثل اإلسالم واإلميان واإلحسان :وأنواع العبادة اليت أمر اهللا ا     
واالستعانة  ،واخلشوع واخلشية واإلنابة ،والرغبة والرهبة ،والتوكل ،واخلوف والرجاء

كلها   ،وغري ذلك من أنواع العبادة اليت أمر اهللا ا ،والذبح والنذر ،واالستعاذة واالستغاثة
سورة {) 18( َوَأن الَمَساِجَد ِهللا َفال َتْدُعو َمَع اِهللا َأَحداً : والدليل قوله تعاىل ،هللا تعاىل

  .}اجلن

َوَمْن َيدُْع َمَع  :والدليل قوله تعاىل. يئاً لغري اهللا فهو مشرك كافرفمن صرف منها ش        
سورة { )117(اللِه ِإَلًها َآَخَر َال بـُْرَهاَن َلُه ِبِه فَِإنَما ِحَسابُُه ِعْنَد رَبِه ِإنُه َال يـُْفِلُح اْلَكاِفُروَن 

  .}املؤمنون

َوقَاَل : والدليل قوله تعاىل  .}الرتمذي رواه{. }الِعَباَدةُ  ُهوَ  الدَعاءُ  {:ويف احلديث        
رَبُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن الِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَم َداِخرِيَن 

  .}سورة غافر{) 60(

سورة { )175(َفال َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  :قوله تعاىل اخلوفودليل         
  .}البقرة

َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا لَقاَء رَبِه َفليَـْعَمل َعَمًال َصالحًا َوال : قوله تعاىل الرجاءودليل         
  .}سورة الكهف{ )110( ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِه َأَحداً 

 .}سورة املائدة{ )23(َوَعَلى اللِه فـَتَـوَكُلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن : قوله تعاىل التوكلودليل         
  .}03. سورة الطالق{ َوَمْن يـَتَـوَكْل َعَلى اللِه فـَُهَو َحْسُبهُ : وقوله
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َراِت  :قوله تعاىل الرغبة والرهبة واخلشوعودليل       ِإنـُهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخيـْ
  .}األنبياءسورة { )90(َوَيْدُعونـََنا رََغًبا َورََهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعيَن 

  .}سورة البقرة{ )150( َفال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني :قوله تعاىل ودليل اخلشية        

  .}54. سورة الزمر{ َوأَنِيُبوا ِإَلى رَبُكْم َوَأْسِلُموا َلهُ  :قوله تعاىلاإلنابة ودليل         

   .}سورة الفاحتة{ َوِإياَك َنْسَتِعينُ ِإياَك نـَْعُبُد : قوله تعاىل االستعانةودليل         

            الرتمذي يف سننه عن ابن عباسرواه {. }بِاللهِ  فَاْسَتِعنْ  اْستَـَعْنتَ  َوِإَذا {:ويف احلديث          
  .}-رضي اهللا عنهما -

  .}سورة الناس{ ُقل َأُعوُذ ِبَرب الناسِ : قوله تعاىل ستعاذةاإل ودليل        

  .}09.سورة األنفال{ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن رَبُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ : قوله تعاىل اإلستغاثة ودليل        

ُقْل ِإن َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلِه َرب : قوله تعاىل الذبحودليل ...   
   .}سورة األنعام{ )163(َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوُل اْلُمْسِلِميَن  )162(اْلَعاَلِميَن 

ي اهللا رض -مسلم عن علي بن أيب طالبرواه {. }اهللاِ  ِلَغْيرِ  َذَبحَ  َمنْ  اهللاُ  َوَلَعنَ {:ومن السنة        
    .}-عنه

 )7(يُوُفوَن بِالنْذِر َوَيَخاُفوَن يـَْوًما َكاَن َشرُه ُمْسَتِطيًرا  :قوله تعاىل النذر ودليل        

  .}سورة اإلنسان{

  :األصل الثاني        
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واالنقياد له  ،االستسالم هللا بالتوحيد: ، وهومعرفة دين اإلسالم باألدلة        
 ،واإلحساناإلسالم واإلميان   :؛ وهو ثالث مراتبوالبراءة من الشرك وأهله ،بالطاعة

  .وكل مرتبة هلا أركان

  :المرتبة األولى        

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا، وإقام : أركان اإلسالم مخسة        
  .، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا الحراموإيتاء الزكاة الصالة،

َشِهَد اللُه أَنُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم ) : قوله تعاىل لشهادةافدليل         
ال معبود حبق  :ومعناها .}سورة آل عمران{) 18(قَاِئًما بِاْلِقْسِط َال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 

  .إال اهللا

مثبتًا العبادة هللا وحده ال شريك  :اهللا إال .مجيع ما يعبد من دون اهللا نافياً  :ال إله        
َوِإْذ  :وتفسريها الذي يوضحها قوله تعاىل ،كما أنه ليس له شريك يف ملكه  ،له يف عبادته

َراِهيُم ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه ِإنِني بـََراٌء ِمما تـَْعُبُدوَن  ِإال الِذي َفَطَرِني فَِإنُه َسيَـْهِديِن  )26(قَاَل ِإبـْ
ُقْل : وقوله تعاىل .}سورة الزخرف{) 28(َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ِفي َعِقِبِه َلَعلُهْم يـَْرِجُعوَن  )27(

َنُكْم َأال نـَْعُبَد ِإال اللَه َوَال ُنْشِرَك  نَـَنا َوبـَيـْ ِبِه يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
 ا ُمْسِلُموَن َشْيًئا َوَال يـَتْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنِه فَِإْن تـََولِخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا َأْربَابًا ِمْن ُدوِن الل

  .}سورة آل عمران{) 64(
ُفِسُكْم : قوله تعاىل ،رسول اهللا اشهادة أن حممدودليل          َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـْ

 سورة التوبة{) 128(ْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيٌم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنت{.  
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 ،وتصديقه فيما أخرب ،طاعته فيما أمر :ومعىن شهادة أن حممدًا رسول اهللا        
  .وأن ال يبعد اهللا إال مبا شرع ،واجتناب ما عنه ى وزجر

َوَما أُِمُروا ِإال لِيَـْعُبُدوا اللَه : قوله تعاىل ،الصالة والزكاة وتفسري التوحيدودليل         
يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَالَة َويـُْؤُتوا الزَكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَمِة  سورة { )5(ُمْخِلِصيَن َلُه الد

  .}البينة

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَياُم َكَما ُكِتَب  :قوله تعاىل الصيامودليل         
  .}سورة البقرة{ )183(َعَلى الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـُقوَن 

َولِلِه َعَلى الناِس ِحج اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َوَمْن  : قوله تعاىلاحلج ودليل         
  .}سورة آل عمران{ )97(َكَفَر فَِإن اللَه َغِني َعِن اْلَعاَلِميَن 

  :المرتبة الثانية        

ُعوَن ُشْعَبًة، َأْعالَها {وهو :اإلميان          :َشَهاَدُة َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه، َوَأْدنَاَها :ِبْضٌع َوَسبـْ
، -رضي اهللا عنه -أيب هريرة من حديث{.}ِإَماطَُة اَألَذى َعِن الطرِيِق، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اِإليَمانِ 

َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر، َأْن تـُْؤِمَن بِاللِه َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه { :وأركانه ستة .}رواه البخاري ومسلم وغريمها
  .}مسلم رواه -رضي اهللا عنه -من حديث عمر بن اخلطاب{. }َوتـُْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرهِ 

لَْيَس اْلِبر َأْن تـَُولوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل : والدليل على هذه األركان الستة قوله تعاىل        
   َوَلِكن اْلِبر َمْن َآَمَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنِبيينَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب 

  .}سورة القمر{ )49(ِإنا ُكل َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر : ودليل القدر قوله تعاىل .}177. سورة البقرة{



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

24 

  :المرتبة الثالثة        

} َأْن تـَْعُبَد اللَه َكَأنَك تـََراُه، فَِإْن َلْم َتُكْن تـََراُه فَِإنُه يـََراكَ  {:ركن واحد وهواإلحسان         
  .}مسلمرواه  -رضي اهللا عنه -من حديث عمر بن اخلطاب{

ســورة { )128(ِإن اللــَه َمــَع الــِذيَن اتـَقــْوا َوالــِذيَن ُهــْم ُمْحِســُنوَن : والـدليل قولــه تعــاىل      

ـْل َعلَـى اْلَعزِيـِز الـرِحيِم  :وقوله تعاىل .}النحل 217(َوتـَوَك(  ِذي يـَـَراَك ِحـيَن تـَُقـوُمالـ)218( 
ـــاِجِديَن  َبـــَك ِفـــي الســـِميُع اْلَعِلـــيُم  )219(َوتـََقل ـــُه ُهـــَو السوقولـــه  .}ســـورة الشـــعراء{) 220(ِإن

ــو : تعــاىل ُل ــا تـَتـْ ــْأٍن َوَم ــي َش ــا َتُكــوُن ِف ــٍل ِإال ُكنــا َوَم ــْن َعَم ــوَن ِم ــْرَآٍن َوَال تـَْعَمُل ــْن قـُ ــُه ِم ِمْن
  .}61. سورة يونس{ َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيهِ 

صلى اهللا عليه  -عند النيب -عليه السالم -والدليل من السنة حديث جربيل. ...  
َنا َرُجٌل َشِديُد بـََياِض الثـيَ {- وسلم اِب، َشِديُد َسَواِد الشَعِر، ال يـَُرى َعَلْيِه أَثـَُر السَفِر، َوال ِإْذ طََلَع َعَليـْ

 ِيبَجَلَس ِإَىل الن ا َأَحٌد، َحىتمَ  - يـَْعرِفُُه ِمنُه َعَلْيِه َوَسلى اللْيِه - َصلفََأْسَنَد رُْكَبتَـْيِه ِإَىل رُْكَبتَـْيِه، َوَوَضَع َكف ،
ُد، َأْخِربِْين َعِن اِإلسالِم؟ فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  :َعَلى َفِخَذْيِه، َوقَالَ  مَ  -يَا ُحمَمُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل -:      

ًدا َرُسوُل اللهِ : اإلسالمُ {  ُمَحم ُه َوَأنمَ  - َأْن َتْشَهَد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَوتُِقيَم  - َصل
َصَدْقَت، : قَالَ . َوتـُْؤِتَي الزَكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُحج اْلبَـْيَت ِإِن اْسَتَطْعَت ِإَلْيِه َسِبيال الصَالَة،

قُُه، قَالَ : قَالَ  َنا َلُه َيْسأَلُُه َوُيَصد وَُكُتِبِه َأْن تـُْؤِمَن بِاللِه َوَمالِئَكِتِه : فََأْخِربِْين َعِن اِإلميَاِن؟ قَالَ : فـََعِجبـْ
فََأْخِربِْين َعِن اِإلْحَساِن؟ : َصَدْقَت، قَالَ : ، قَالَ َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر، َوتـُْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرهِ 

َما : َعِن الساَعِة ؟ قَالَ  فََأْخِربِْين : ، قَالَ َأْن تـَْعُبَد اللَه َكَأنَك تـََراُه، فَِإْن َلْم َتُكْن تـََراُه فَِإنُه يـََراكَ : قَالَ 
َها بَِأْعَلَم ِمَن الساِئلِ  َأْن َتِلَد اَألَمُة رَبـتَـَها َوَأْن تـََرى : فََأْخِربِْين َعْن أََماَرَِا، قَالَ : ، قَالَ اْلَمْسُئوُل َعنـْ
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َيانِ  يَا : ُمث اْنطََلَق فـََلِبْثُت َمِليا ُمث قَاَل ِيل : الَ ، قَ اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة رَِعاَء الشاِء يـََتطَاَوُلوَن ِفي اْلبُـنـْ
. }َأتَاُكْم يـَُعلُمُكْم ِديَنُكمْ ، فَِإنُه ِجْبرِيلُ : اللُه َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ : ؟ قـُْلتُ ُعَمُر، َأَتْدِري َمِن الساِئلُ 

   .}رواه مسلم{

  :األصل الثالث        

وهو حممد بن عبد اهللا بن عبد  :-صلى اهللا عليه وسلم -مدمعرفة نبيكم حم        
والعرب من ذرية إمساعيل بن  ،وقريش من العرب ،وهاشم من قريش ،املطلب بن هاشم

، وله من العمر ثالث وستون، -عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم -إبراهيم اخلليل
وبلده  ،رْ ثـ دَ مُ الْ بِ  لَ سِ رْ أُ وَ  ،أْ رَ قإِ بِ  ئَ ب نُـ  .نبوة، وثالث وعشرون نبيًا رسوالً منها أربعون قبل ال

ثـُر  :والدليل قوله تعاىل. ويدعو إيل التوحيد ،، بعثه اهللا بالنذارة عن الشركمكة َها اْلُمديَاأَيـ
َوَال َتْمُنْن  )5(َوالرْجَز فَاْهُجْر  )4(َوثَِياَبَك َفَطهْر  )3(َورَبَك َفَكبـْر  )2(ُقْم فَأَْنِذْر  )1(

  .}سورة املدثر{ )7(َوِلَربَك فَاْصِبْر  )6(َتْسَتْكِثُر 

عظمه : َورَبَك َفَكبـرْ . ويدعو إيل التوحيد ،ينذر عن الشرك: ُقْم فَأَْنِذرْ  ومعىن      
 ،األصنام: الرجز. َوالرْجَز فَاْهُجرْ . أي طهر أعمالك عن الشرك: َوثَِياَبَك َفَطهرْ . بالتوحيد
والرباءة منها وأهلها؛ أخذ على هذا عشر سنني يدعو إيل  ،تركها وأهلها :وهجرها
وصلى يف مكة  ،وفرضت عليه الصلوات اخلمس ،وبعد العشر عرج به إيل السماء ،التوحيد

  .وبعدها أمر باهلجرة إيل املدينة ،ثالث سنني

، وهي فريضة على هذه األمة من ملد الشرك إيل بلد اإلسالنتقال من باإل :واهلجرة        
ِإن الِذيَن  :والدليل قوله تعاىل. بلد الشرك إيل بلد اإلسالم، وهي باقية إيل أن تقوم الساعة
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ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَالُوا ُكنا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اْألَْرِض قَاُلوا  تـََوفاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـْ
) 97( َتُكْن َأْرُض اللِه َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنُم َوَساَءْت َمِصيًراأََلْم 

ِإال اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَجاِل َوالنَساِء َواْلوِْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن َسِبيًال 
ُهْم وََكاَن اللُه َعُفوا َغُفورًا  )98( وقوله  .}سورة النساء{ )99(فَُأولَِئَك َعَسى اللُه َأْن يـَْعُفَو َعنـْ

  .}سورة العنكبوت{ )56(يَا ِعَباِدَي الِذيَن َآَمُنوا ِإن َأْرِضي َواِسَعٌة فَِإياَي فَاْعُبُدوِن : تعاىل

  :- رمحه اهللا -قال البغوي        

ناداهم اهللا باسم  ،مل يهاجروا ،سبب نزول هذه اآلية يف املسلمني الذين يف مكة "        
   .اهـ"مياناإل

َقِطُع الِهْجَرُة  {:-صلى اهللا عليه وسلم - والدليل على اهلجرة من السنة قوله         ال تـَنـْ
َقِطُع التـْوبَُة َحتى َتطْ  َقِطَع التـْوبَُة، َوال تـَنـْ رواه أمحد وأبو {. }اُلَع الشْمُس ِمْن َمْغرِِبهَ َحتى تـَنـْ

ويف صحيح  ،، وصححه األلباين يف ارواء الغليل-رضي اهللا عنهما -عن معاوية بن أيب سفيان داود والدارمي
  .}ويف صحيح أيب داود ،ويف ختريج مشكاة املصابيح ،اجلامع

مثل الزكاة والصوم واحلج واجلهاد  ،أمر ببقية شرائع اإلسالم ،فلما استقر باملدينة        
أخذ على هذا  ،وغري ذلك من شرائع اإلسالم ،واألذان واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

وهذا دينه، ال خري إال  ،ودينه باق -صالة اهللا وسالمه عليه -عشر سنني، وبعدها تويف
وحيد ومجيع ما جيبه اهللا تال :، واخلري الذي دهلا عليهوال شر إال حذرها منه دل األمة عليه،

  .الشرك ومجيع ما يكرهه اهللا ويأباه :، والشر الذي حذرها منهويرضاه
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 ،- اجلن واإلنس - بعثه اهللا إيل الناس كافة، وافرتض طاعته على مجيع الثقلني        
 .}158. سورة األعراف{ ُقْل يَا أَيـَها الناُس ِإني َرُسوُل اللِه ِإلَْيُكْم َجِميًعا: والدليل قوله تعاىل

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت : والدليل قوله تعاىل ،وأكمل اهللا به الدين        
ْسَالَم ِديًنا   .}03. سورة املائدة{ َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

ِإنَك َميٌت َوِإنـُهْم َميُتوَن : قوله تعاىل -صلى اهللا عليه وسلم -والدليل على موته        
  .}سورة الزمر{) 31(ثُم ِإنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد رَبُكْم َتْخَتِصُموَن  )30(

َها : والدليل قوله تعاىل ،والناس إذا ماتوا يبعثون         َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ ِمنـْ
َبَتُكْم ِمَن اْألَْرِض نـََباتًا : ، وقوله تعاىل}سورة طه{) 55(ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى   )17(َواللُه أَنـْ

  .}سورة نوح{) 18(ثُم يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُيْخرُِجُكْم ِإْخَراًجا 

َولِلِه َما ِفي  :والدليل قوله تعاىل ،وجمزيون بأعماهلم ،حماسبونوبعد البحث         
السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض لَِيْجِزَي الِذيَن َأَساُءوا ِبَما َعِمُلوا َوَيْجِزَي الِذيَن َأْحَسُنوا 

  .}سورة النجم{) 31(بِاْلُحْسَنى 

َعُثوا ُقْل  :والدليل قوله تعاىل ،ومن كذب بالبعث كفر         زََعَم الِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ
َنبـُؤن ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللِه َيِسيٌر  َعُثن ثُم لَتـُ   .}سورة التغابن{ )7(بـََلى َورَبي لَتُبـْ

ُرُسًال ُمَبشرِيَن : والدليل قوله تعاىل ،وأرسل اهللا مجيع الرسل مبشرين ومنذرين ...  
           وأوهلم نوح .}165. سورة النساء{َوُمْنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن لِلناِس َعَلى اللِه ُحجٌة بـَْعَد الرُسِل 

والدليل على . وهو خامت النبيني -صلى اهللا عليه وسلم - وآخرهم حممد - عليه السالم -
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َنا ِإلى نُوٍح َوالنِبييَن  :قوله تعاىل - عليه السالم -أن أوهلم نوح َنا ِإلْيَك َكَما َأْوَحيـْ ِإنا َأْوَحيـْ
  .}162. سورة النساء{ ِمْن بـَْعِده

 ،يأمرهم بعبادة اهللا وحده ،من نوح إيل حممد ،وكل أمة بعث اهللا إليها رسوالً         
ِفي ُكل أُمٍة َرُسوًال َأِن َوَلَقْد بـََعثْـَنا  :والدليل قوله تعاىل ،وينهاهم عن عبادة الطاغوت

  .}36. سورة النحل{ ُاْعُبُدوا اللَه َواْجَتِنُبوا الطاُغوتَ 

  .الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا وافرتض اهللا على مجيع العباد        

  :-رمحه اهللا - قال ابن القيم        

  .اهـ"مطاع د حده من معبود أو متبوع أوالطاغوت ما جتاوز به العب"        

، ومن ض، ومن ُعبد وهو راإبليس لعنه اهللا :والطواغيت كثريون، ورؤوسهم مخسة        
 .، ومن حكم بغري ما أنزل اهللاومن ادعى شيئاً من علم الغيب دعا الناس إيل عبادة نفسه،

يِن َقْد تـَبَـيَن الرْشُد ِمَن اْلَغي َفَمْن َيْكُفْر بِالطاُغوِت : والدليل قوله تعاىل َال ِإْكَراَه ِفي الد
 )256(َويـُْؤِمْن بِاللِه فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى َال اْنِفَصاَم َلَها َواللُه َسِميٌع َعِليٌم 

  .}سورة البقرة{

   .إله إال اهللاال  :وهذا هو معىن        

ْسَالُم، َوَعُموُدُه الصَالُة، َوِذْرَوُة َسَناِمِه اْلِجَهادُ  {:ويف احلديث         ي فِ  رَْأُس اْألَْمِر اْإلِ
  1.اهـ"واهللا أعلم .}وصححه األلباين بالطريقة اليت بعده. حسن صحيح: وقال الرتمذيرواه {. }اهللاِ  يلِ بِ سَ 

                                                           

  .-رمحه اهللا -لإلمام العالمة حممد بن عبد الوهاب التميمي .منت األصول الثالثة -  1
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03  

 .الً و أَ  ةُ يدَ قِ عَ لْ اَ  :ابُ بَ 
  ،وبٌ بُ رْ مَ  الَ ا وَ ب رَ  اهللاُ  انَ كَ 

  ،وقٌ زُ رْ  مَ َال وَ  قاً ازِ رَ وَ ، وكٌ لُ مْ  مَ َال وَ  كاً الِ مَ وَ ، وقٌ لُ خْ مَ  َال وَ  قاً الِ خَ وَ 
  .ورٌ صُ نْ  مَ َال وَ  راً اصِ نَ وَ ، وبٌ لُ غْ  مَ َال وَ  باً الِ غَ وَ ، ورٌ هُ قْ  مَ َال وَ  راً اهِ قَ وَ 

  
) 3(ُهَو اْألَوُل َواْآلَِخُر َوالظاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم : تعاىلاهللا  لقا        

  .}سورة احلديد{

  001 :الحديث رقم        

          :ولُ قُ يَـ  كانَ   - مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  - ِيب الن  نِ عَ  - هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  - ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
}  َرب ُهمَمَواِت  اللْبِع السَشْيءٍ الس ُكل َنا َوَرباْلَعْرِش اْلَعِظيِم، رَبـ َوَرب،  فَاِلَق اْلَحب

 َشر َأُعوُذ ِبَك ِمْن . اْلُفْرقَانُ  :َوقَاَل ُعْثَمانُ . ُمْنِزَل التـْورَاِة َواِإلْنِجيِل َواْلُقْرآنِ  ،َوالنـَوى
َلَك َشْيٌء، اأَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِته َدابةٍ َشر ُكل َوِمْن  ،نـَْفِسي بـْ ، اللُهم أَْنَت اَألوُل فـََلْيَس قـَ

َلْيَس فـَْوَقَك َشْيٌء، َوأَْنَت اْلَباِطُن  َوأَْنَت اآلِخُر فـََلْيَس بـَْعَدَك َشْيٌء، َوأَْنَت الظاِهُر فـَ
َليْ  يْ  يَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعن فـَ رواه مسلم{. }ِمَن اْلَفْقرِ  يَن، َوَأْغِننِ الد{.  

  002: الحديث رقم        
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             :قالَ  - مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  - ِيب الن  نِ عَ  -هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  -ْنيٍ صَ حُ  نِ بْ  انَ رَ مْ عِ  نْ عَ         
بَـُلوا اْلُبْشَرى يَا بَِني َتِميمٍ  { َفَدَخَل َعَلْيِه : قَالَ . َبشْرتـََنا َفَأْعِطَنا يَا َرُسوَل اللهِ َقْد : قَاُلوا. اقـْ

بَـُلوا اْلُبْشَرى يَا َأْهَل اْلَيَمِن، ِإَذا َلْم يـَْقبَـْلَها بـَُنو َتِميٍم  :أُنَاٌس ِمْن أَْهِل اْلَيَمِن، فـََقالَ  اقـْ
َنا لَِنتَـَفقهَ : قَاُلوا يِن، َوَنْسأَُلُك َعْن َأوِل َهَذا اَألْمِر، َما َكاَن  َقْد قَِبْلَنا يَا َرُسوَل اللِه، ِجئـْ ِيف الد

َلُه، وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء، ثُم  -َعز َوَجل  - َكاَن اللهُ   :اللُه؟ قَالَ  بـْ َوَلْم َيُكْن َشْيٌء قـَ
يَا ِعْمرَاَن : َرُجٌل فـََقالَ  ينَوآتَا: لَ قَا. َخَلَق السَمَواِت َواَألْرَض، وََكَتَب ِفي الذْكِر ُكل َشْيءٍ 

َقِطُع  .ْبَن ُحَصْنيٍ رَاِحَلَتَك، أَْدرِْك نَاقـََتَك، فـََقْد َذَهَبتْ  فَاْنطََلْقُت ِيف طََلِبَها، َوِإَذا السرَاُب يـَنـْ
  .}ريرواه البخا{. }ُدونـََها، َوَأميِْ اللِه َلَوِدْدُت أَنـَها َذَهَبْت َوَأين ملَْ أَُقمْ 

ُرهُ  {:ةِ ايَ وَ  رِ ِيف وَ            . }َوَلْم َيُكْن َشْيٌء َغيـْ

 .}هُ عَ مَ َوَلْم َيُكْن َشْيٌء  {:يارِ خَ بُ الْ  ْريِ غَ  ةِ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         

  

  ق حَ الْ بِ  ال إِ  اتِ وقَ لُ خْ مَ الْ  اهللاُ  قَ لَ ا خَ مَ 
  

نَـُهَما َالِعِبيَن  :قال تعاىل         َلْو َأَرْدنَا َأْن  )16(َوَما َخَلْقَنا السَماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
  .}االنبياءسورة { )17(نـَتِخَذ َلْهًوا َالتَخْذنَاُه ِمْن َلُدنا ِإْن ُكنا فَاِعِليَن 

نَـُهَما بَاِطًال َذِلَك َظن الِذيَن   :تعاىلوقال          َوَما َخَلْقَنا السَماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
  .}صسورة {) 27(َكَفُروا فـََوْيٌل لِلِذيَن َكَفُروا ِمَن الناِر 
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نَـُهَما َالِعِبيَن  :تعاىلوقال          َما  )38(َوَما َخَلْقَنا السَماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
  .}الدخانسورة { )39(َخَلْقَناُهَما ِإال بِاْلَحق َوَلِكن َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُموَن 

نَـُهَما ِإال بِاْلَحق َوَأَجٍل ُمَسمى  :وقال تعاىل         َما َخَلْقَنا السَماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
   .}حقافسورة األ{) 3(َوالِذيَن َكَفُروا َعما أُْنِذُروا ُمْعِرُضوَن 

  

  نِ يْ لَ قَ لثـ لِ  يراً خِ سْ تَ  ال إِ  اتِ وقَ لُ خْ مَ الْ  اهللاُ  قَ لَ ا خَ مَ 
  

أََلْم تـََر َأن اللَه َسخَر َلُكْم َما ِفي اْألَْرِض َواْلُفْلَك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر  :تعاىلقال         
بَِأْمرِِه َويُْمِسُك السَماَء َأْن تـََقَع َعَلى اْألَْرِض ِإال بِِإْذنِِه ِإن اللَه بِالناِس َلَرُءوٌف رَِحيٌم 

  .}سورة احلج{) 65(

اللُه الِذي َسخَر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِه بَِأْمرِِه َولَِتْبتَـُغوا ِمْن  :قال تعاىلو         
َوَسخَر َلُكْم َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا ِمْنُه  )12(َفْضِلِه َوَلَعلُكْم َتْشُكُروَن 

  .}اجلاثيةسورة {) 13(كُروَن ِإن ِفي َذِلَك َآلَيَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـفَ 

أََلْم تـََرْوا َأن اللَه َسخَر َلُكْم َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض  :وقال تعاىل        
ًدى َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوبَاِطَنًة َوِمَن الناِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي اللِه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَال هُ 

  .}لقمانسورة { )20(َوَال ِكَتاٍب ُمِنيٍر 
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ُهَو الِذي أَنـَْزَل ِمَن السَماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه  :تعاىلوقال         
ُتوَن َوالنِخيَل َواْألَْعَناَب َوِمْن ُكل الثَمَراِت ِإن  )10(ُتِسيُموَن  يـُْنِبُت َلُكْم ِبِه الزرَْع َوالزيـْ

َوَسخَر َلُكُم اللْيَل َوالنـَهاَر َوالشْمَس َواْلَقَمَر  )11(ِفي َذِلَك َآلَيًَة ِلَقْوٍم يـَتَـَفكُروَن 
َوَما َذرََأ َلُكْم ِفي  )12(ِإن ِفي َذِلَك َآلَيَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن  َوالنُجوُم ُمَسخَراٌت بَِأْمرِهِ 

َوُهَو الِذي َسخَر اْلَبْحَر  )13(اْألَْرِض ُمْخَتِلًفا أَْلَوانُُه ِإن ِفي َذِلَك َآلَيًَة ِلَقْوٍم َيذكُروَن 
ُه ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتـََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه لَِتْأُكُلوا ِمْنُه َلْحًما َطرِيا َوَتْسَتْخرُِجوا ِمنْ 
َوأَْلَقى ِفي اْألَْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكْم  )14(َولَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلُكْم َتْشُكُروَن 

َهارًا َوُسُبًال َلَعلُكْم تـَْهَتُدوَن  َأَفَمْن َيْخُلُق  )16( ْم يـَْهَتُدونَ َوَعَالَماٍت َوبِالنْجِم هُ  )15(َوأَنـْ
  .}النحلسورة {) 17(َكَمْن َال َيْخُلُق َأَفَال َتذَكُروَن 

َزَل ِمَن السَماِء َماًء فََأْخَرَج  :تعاىلوقال          اللُه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض َوأَنـْ
ِبِه ِمَن الثَمَراِت ِرْزقًا َلُكْم َوَسخَر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخَر َلُكُم 

َهاَر   )33(َواْلَقَمَر َدائِبَـْيِن َوَسخَر َلُكُم اللْيَل َوالنـَهاَر َوَسخَر َلُكُم الشْمَس  )32(اْألَنـْ
ْنَساَن َلظَُلوٌم َكفا ٌر َوَآتَاُكْم ِمْن ُكل َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تـَُعدوا نِْعَمَة اللِه َال ُتْحُصوَها ِإن اْإلِ

  .}سورة ابراهيم{ )34(

ُتْم  :تعاىلوقال          ِإْن َجَعَل اللُه َعَلْيُكُم اللْيَل َسْرَمًدا ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ُقْل َأرَأَيـْ
ُر اللِه يَْأتِيُكْم ِبِضَياٍء َأَفَال َتْسَمُعوَن  ُتْم ِإْن َجَعَل اللُه َعَلْيُكُم النـَهاَر  )71(ِإَلٌه َغيـْ ُقْل َأرَأَيـْ

ُر اللِه يَْأتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه َأَفَال تـُْبِصُروَن   )72(َسْرَمًدا ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغيـْ
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 ِفيِه َولَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلُكْم َتْشُكُرونَ َوِمْن رَْحَمِتِه َجَعَل َلُكُم اللْيَل َوالنـَهاَر لَِتْسُكُنوا 

  .}القصصسورة {) 73(

ٌر َأما  :تعاىلوقال          ُقِل اْلَحْمُد لِلِه َوَسَالٌم َعَلى ِعَباِدِه الِذيَن اْصطََفى َآللُه َخيـْ
َنا بِِه  )59(ُيْشرُِكوَن  َبتـْ َأمْن َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن السَماِء َماًء فَأَنـْ

َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها أَئَِلٌه َمَع اللِه َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن 
َهارًا َوَجَعَل َلَها َرَواِسَي َوَجَعَل بـَْيَن َأمْن َجَعَل اْألَْرَض قـََرارً  )60( ا َوَجَعَل ِخَالَلَها أَنـْ

َأمْن ُيِجيُب اْلُمْضَطر ِإَذا  )61(اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا أَئَِلٌه َمَع اللِه َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُموَن 
َأمْن  )62(أَئَِلٌه َمَع اللِه َقِليًال َما َتذَكُروَن  َدَعاُه َوَيْكِشُف السوَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اْألَْرضِ 

 يَاَح ُبْشًرا بـَْيَن َيَدْي رَْحَمِتِه أَئَِلٌه َمَع اللَواْلَبْحِر َوَمْن يـُْرِسُل الر ِه يـَْهِديُكْم ِفي ظُُلَماِت اْلبَـر
َق ثُم يُِعيُدُه َوَمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السَماِء َأمْن يـَْبَدُأ اْلَخلْ  )63(تـََعاَلى اللُه َعما ُيْشرُِكوَن 

ُقْل َال يـَْعَلُم َمْن ِفي ) 64( َواْألَْرِض أَئَِلٌه َمَع اللِه ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 
عَ    .}سورة النحل{) 65(ُثوَن السَماَواِت َواْألَْرِض اْلَغْيَب ِإال اللُه َوَما َيْشُعُروَن أَياَن يـُبـْ

يـَْوَم َنْطِوي السَماَء َكَطي السِجل لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأنَا َأوَل َخْلٍق نُِعيُدُه  :تعاىلوقال         
َنا ِإنا ُكنا فَاِعِليَن  َنا ِفي الزبُوِر ِمْن بـَْعِد الذْكِر َأن اْألَْرَض يَرِثـَُها  )104(َوْعًدا َعَليـْ َوَلَقْد َكَتبـْ

  .}سورة األنبياء{) 106(ِإن ِفي َهَذا لََبَالًغا ِلَقْوٍم َعاِبِديَن ) 105(ِعَباِدَي الصاِلُحوَن 

  003 :الحديث رقم        
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         اْلِغَفارِي ُه َعْنهُ َرِضَي  -َعْن َأِيب َذرَدَخْلُت اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم فَـَرأَْيُت َرُسوَل : قَالَ  - الل
َا آيٍَة أُْنزَِلْت : َوْحَدُه َفَجَلْسُت إِلَْيِه، فـَُقْلتُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ  ِه، أَمييَا َرُسوَل الل

َمواُت السبُع ِفي اْلُكْرِسي ِإال َكَحْلَقٍة ُمْلَقاٍة آيَُة الُكْرسي، َما الس {:َعَلْيَك أَْفَضُل؟ قَالَ 
رواه {. }بَِأْرِض َفَالٍة، َوَفْضُل اْلَعْرِش َعَلى اْلُكْرِسي َكَفْضِل تِْلَك اْلَفَالِة َعَلى تِْلَك اْلَحْلَقةِ 

 . }أنظر السلسلة الصحيحة. صحيح لطرقه: قال األلباينالبيهقي وابن جرير الطربي، و 

  004 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ          َصلى اللُه  -أَتـَْيُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يِن، َولَِنْسأََلَك َعْن : ، َفَجاَءُه نـََفٌر ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن فـََقاُلوا- َعَلْيِه َوَسلمَ  َه ِيف الدَناَك لَِنتَـَفق أَتـَيـْ

ُرُه، وََكاَن َعْرُشُه َعَلى { :ِر َكْيَف َكاَن؟ قَالَ َأوِل َهَذا اْألَمْ  َكاَن اللُه، َوَلْم َيُكْن َشْيٌء َغيـْ
  .}رواه البخاري وغريه{. }اْلَماِء، ثُم َكَتَب ِفي الذْكِر ُكل َشْيٍء، ثُم َخَلَق السَمَواِت َواْألَْرض

   005 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - أَنُه مسََِع َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - الصاِمتِ  ْبنِ َباَدُة عُ  َعنْ         
َفَجَرى ِفي تِْلَك الساَعِة  ،اْكُتبْ  :ِإن َأوَل َما َخَلَق اللُه اْلَقَلُم فـََقاَل لَهُ {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

  .}، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذيرواه أمحد والرتمذي{ .}ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ ى يَـ لَ إِ  ِبَما ُهَو َكاِئن

، اْكُتبْ  :ِإن َأوَل َما َخَلَق اللُه اْلَقَلُم فـََقاَل َلهُ  {:- َرِضَي اللُه َعْنهُ  - هُ نْ عَ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         
صححه األلباين يف { .}دِ بَ ى اْألَ لَ إِ  نٌ ائِ كَ   وَ ا هُ مَ وَ  ،انَ ا كَ مَ  رَ دَ قَ الْ  بِ تُ كْ أُ : الَ ، قَ بُ تُ كْ ا أَ مَ : الَ قَ 

  .}صحيح اجلامع
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 :ِإن َأوَل َما َخَلَق اللُه اْلَقَلُم فـََقاَل َلهُ  {:كَ لِ ذَ كَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َوِيف رَِوايٍَة َعْنُه         
 ينّ إِ  َين ا بُـ يَ  .ةُ اعَ الس  ومَ قُ ى تَـ تّ حَ  ءٍ يْ شَ  ل كُ   يرَ ادِ قَ مَ ُأْكُتِب : َما َأْكُتُب، قَالَ : ، قَالَ اْكُتبْ 

 سَ يْ لَ ا فَـ ذَ هَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  اتَ مَ  نْ مَ  ::يـَُقولُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوَل اللهِ  تُ عْ مسَِ 
  .}يب داود ويف صحيح اجلامعصحيح أ بو داود وصححه األلباين يفرواه أ{ .}ين مِ 

   006 :الحديث رقم        

ُهَما - َعْمرو اهللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َر َمَقاِدير اْلَخَالِئق قـَْبل َأْن َيْخُلق السَماَوات َواَألْرض {:قَالَ  - َوَسلمَ  اَهللا َقد ِإن

  .}والرتمذي رواه مسلم{ .}ِبَخْمِسيَن أَْلف َسَنة، وََكاَن َعْرشه َعَلى اْلَماء

  007 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
: طُولُُه ِستوَن ِذرَاعاً، فـََلما َخَلَقُه قال ،آَدَم على ُصورَتِهِ  -َعز َوَجل  -َخَلَق اللهُ {:قَالَ 

فإنـَها  ،فاْسَتِمْع ما ُيَحيوَنكَ  ،نـََفٍر ِمَن الَمالِئَكِة ُجُلوسٍ  ،اْذَهْب َفَسلْم على ُأولَِئكَ 
السالُم َعَلْيَك َورَْحَمُة اللُه، : السالُم َعَلْيُكْم، َفقاُلوا: َتِحيُتَك َوَتِحيُة ُذرّيِتَك، فقال

  .}البخاري ومسلمرواه {. }َورَْحَمُة اللهِ : فـََزاُدوهُ 

  

  ى اهللاِ لَ إِ  قُ لَ طْ مُ الْ  ارُ قَ تِ فْ ْإلِ اَ 
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ُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اللِه َواللُه ُهَو اْلَغِني اْلَحِميُد : قال تعاىل         ِإْن  )15(يَا أَيـَها الناُس أَنـْ
    .}سورة فاطر{  )17(َوَما َذِلَك َعَلى اللِه ِبَعزِيٍز  )16(َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َويَْأِت ِبَخْلٍق َجِديٍد 

رَُكْم َوَال َتُضروُه َشْيًئا َواللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر َوَيْسَتْبِدْل قـَوْ : قال تعاىلو          ًما َغيـْ
  .}سورة التوبة{) 39(

ــرَُكْم ثُــم َال : قـال تعــاىلو          ــُتُم اْلُفَقــَراُء َوِإْن تـَتَـَولــْوا َيْســَتْبِدْل قـَْوًمــا َغيـْ َواللــُه اْلَغنِـي َوأَنـْ
  .}سورة حممد{) 38(َيُكونُوا َأْمثَاَلُكْم 

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َمْن يـَْرَتد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي اللُه ِبَقْوٍم : قال تعاىلو         
  .}54.سورة املائدة{ُيِحبـُهْم َوُيِحبونَُه َأِذلٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن 

أََلْم تـََر َأن اللَه َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض بِاْلَحق ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم  :تعاىلقال و         
  .}سورة ابراهيم{) 20(َوَما َذِلَك َعَلى اللِه ِبَعزِيٍز ) 19(َويَْأِت ِبَخْلٍق َجِديٍد 

ِإْن  )132(َولِلِه َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض وََكَفى بِاللِه وَِكيًال : قال تعاىلو        
  .}سورة النساء{) 133(َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أَيـَها الناُس َويَْأِت ِبَآَخرِيَن وََكاَن اللُه َعَلى َذِلَك َقِديًرا 

  008 :الحديث رقم         

تـََباَرَك  -ِفيَما َرَوى َعْن اللهِ    -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ    -َعْن النِيبّ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َذر َأِيب   َعْن         
َنُكْم ُمَحرًما َفَال َتظَاَلُموا   {:أَنُه قَالَ  -َوتـََعاَىل  ، يَا ِعَباِدي ِإني َحرْمُت الظْلَم َعَلى نـَْفِسي َوَجَعْلُتُه بـَيـْ

ُتُه، َفاْستَـْهُدوِني َأْهدُِكْم، يَا ِعَباِدي ُكلُكْم َجاِئٌع ِإال َمْن  يَا ِعَباِدي ُكلُكْم َضال ِإال َمْن َهَديـْ
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ا َفاْسَتْكُسوِني َأْكُسُكْم، يَ  ،َأْطَعْمُتُه، َفاْسَتْطِعُموِني ُأْطِعْمُكْم، يَا ِعَباِدي ُكلُكْم َعاٍر ِإال َمْن َكَسْوتُهُ 
نُوَب َجِميًعا َهاِر َوَأنَا َأْغِفُر الذْيِل َوالنـُكْم ُتْخِطُئوَن بِاللَفاْستَـْغِفُروِني َأْغِفْر َلُكْم، يَا  ،ِعَباِدي ِإن

َفُعوِني ُلُغوا نـَْفِعي فـَتَـنـْ ُلُغوا َضري فـََتُضروِني َوَلْن تـَبـْ يَا ِعَباِدي َلْو َأن َأوَلُكْم  ،ِعَباِدي ِإنُكْم َلْن تـَبـْ
َما زَاَد َذِلَك ِفي ُمْلِكي َشْيًئا،  ،َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنُكْم َكانُوا َعَلى َأتْـَقى قـَْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكمْ 
َما  ،َجِر قـَْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكمْ يَا ِعَباِدي َلْو َأن َأوَلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنُكْم َكانُوا َعَلى َأفْ 

يٍد نـََقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْيًئا، يَا ِعَباِدي َلْو َأن َأوَلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنُكْم َقاُموا ِفي َصعِ 
ُقُص اْلِمْخَيُط َفَسأَُلوِني َفَأْعطَْيُت ُكل واِحٍد َمْسَأَلَتُه َما نـََقَص َذِلَك ِمم  ،َواِحدٍ    ا ِعْنِدي ِإال َكَما يـَنـْ

ُأَوفيُكْم ِإياَها، َفَمْن َوَجَد  ُأْحِصيَها َلُكْم، ُثم   ،ِإَذا ُأْدِخَل إلى اْلَبْحَر، يَا ِعَباِدي ِإنَما ِهَي َأْعَماُلُكمْ 
 َر َذِلَك َفال يـَُلوَمن ْلَيْحَمْد اللَه، َوَمْن َوَجَد َغيـْ ًرا فـَ    .}رواه مسلم{ . }ِإال نـَْفَسهُ َخيـْ

  

  َواْمِتَحاناً  ءً َال تِ ابْ  ال إِ  سَ نْ اْإلِ وَ  ن جِ الْ  اهللاُ  قَ لَ ا خَ مَ 
  

َنا َال تـُْرَجُعوَن  :قال تعاىل         تَـَعاَلى  )115(َأَفَحِسْبُتْم أَنَما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنُكْم ِإلَيـْ فـَ
  .}املؤمنونسورة {) 116(اللُه اْلَمِلُك اْلَحق َال ِإَلَه ِإال ُهَو َرب اْلَعْرِش اْلَكرِيِم 

َرَك ُسًدى  :وقال تعاىل         ْنَساُن َأْن يـُتـْ   .}القيامةسورة {) 36(أََيْحَسُب اْإلِ

ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطيٍن  :وقال تعاىل         ثُم َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِفي  )12(َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
ثُم َخَلْقَنا النْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما  )13(قـََراٍر َمِكيٍن 
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َتَباَرَك اللُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم َلْحًما ثُم أَ  ثُم  )14(ْنَشْأنَاُه َخْلًقا َآَخَر فـَ
َعُثوَن  )15(ِإنُكْم بـَْعَد َذِلَك َلَميُتوَن    .}سورة املؤمنون{ )16(ثُم ِإنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ

ُلوَُكْم أَيُكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعزِيُز  :قال تعاىلو          الِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيبـْ
  .}سورة امللك{) 2(اْلَغُفوُر 

َوُهَو الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستِة أَياٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى  :قال تعاىلو         
لُ    }07سورة هود {وَُكْم أَيُكْم َأْحَسُن َعَمًال اْلَماِء لَِيبـْ

ُلَوُهْم أَيـُهْم َأْحَسُن َعَمًال  :قال تعاىلو          ) 7(ِإنا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة َلَها لَِنبـْ
  .}سورة الكهف{

  009: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ َرِضَي  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ  -اللَرُسوَل الل مَ  -َأنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- 
َناِظٌر َكْيَف تـَْعَمُلوَن،  {:قَالَ  َيا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة، َوِإن اللَه ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها، فـَ نـْ الد ِإن

َنَة بَني َيا، َواتـُقوا النَساَء، فَِإن ِفتـْ نـْ ُقوا الدساءِ  فَاتـرواه مسلم{. } ِإْسرائيَل كاَنْت في الن{.  

  010 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َيا {:َوَسلمَ  نـْ ْلِبِه، َوَجَمَع َلُه َشْمَلُه، َوأَتـَْتُه الد َمْن َكاَنِت اآلِخَرُة َهمُه َجَعَل اللُه ِغَناُه ِفي قـَ
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نَـْيِه، َوفـَرَق َعلَْيِه َشْمَلُه،  َيا َهمُه َجَعَل اللُه فـَْقَرُه بـَْيَن َعيـْ نـْ َوِهَي رَاِغَمٌة، َوَمْن َكاَنِت الد
َر َلهُ َوَلْم يَْأتِِه مِ  َيا ِإال َما ُقد نـْ السلسلة الصحيحة: رواه الرتمذي وغريه وصححه األلباين يف{ .}َن الد{.  

  

  قِ لْ خَ الْ  نَ مِ  ةِ ايَ غَ الْ  يقُ قِ حْ تَ 
  

ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدوِن  :قال تعاىل         ُهْم ِمْن ِرْزٍق  )56(َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواْإلِ َما ُأرِيُد ِمنـْ
ِة اْلَمِتيُن  )57(َوَما ُأرِيُد َأْن يُْطِعُموِن  اُق ُذو اْلُقوزَه ُهَو الرالل سورة الذاريات{) 58(ِإن{.  

ْبِلُكمْ  :قال تعاىلو          َلَعلُكْم  يَا أَيـَها الناُس اْعُبُدوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم َوالِذيَن ِمْن قـَ
  .}سورة البقرة{) 21(تـَتـُقوَن 

  }36سورة النساء {. َواْعُبُدوا اللَه َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا :وقال تعاىل        

َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِفي ُكل أُمٍة َرُسوًال َأِن ُاْعُبُدوا اللَه َواْجَتِنُبوا الطاُغوَت  :وقال تعاىل        
ُهْم َمْن َحقْت َعَلْيِه الضَالَلةُ  ُهْم َمْن َهَدى اللُه َوِمنـْ   .}07 .سورة النحل{.َفِمنـْ

َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه  :وقال تعاىل        
ُرُه ِإني َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم    .}سورة األعراف{) 59(َغيـْ

ُرُه  :وقال تعاىل         َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ
  .}سورة األعراف{) 65(َأَفَال تـَتـُقوَن 
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َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه  :وقال تعاىل        
  .}73األعراف  سورة{ُرُه َغيْـ 

َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه  :وقال تعاىل        
ُرُه    .}85األعراف  سورة{َغيـْ

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم  :وقال تعاىل         َراِهيَم ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اللَه َواتـُقوُه َذِلُكْم َخيـْ َوِإبـْ
  .}سورة العنكبوت{) 16(تـَْعَلُموَن 

  .}سورة يس{) 61(َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم  :وقال تعاىل        

َر  :وقال تعاىل         َعُلوا اْلَخيـْ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبُكْم َوافـْ
  .}سورة احلج{) 77(َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن 

  

  ةِ ادَ بَ عِ الْ  سُ أْ رَ  صِ َال خْ اْإلِ  ةِ مَ لِ كَ   يقُ قِ حْ تَ 
  

فَاْعَلْم أَنُه َال ِإَلَه ِإال اللُه َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبَك َولِْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت  :قال تعاىل        
  .}سورة حممد{) 19(َواللُه يـَْعَلُم ُمتَـَقلَبُكْم َوَمثْـَواُكْم 

  .}فسورة الزخر {) 86(ِإال َمْن َشِهَد بِاْلَحق َوُهْم يـَْعَلُموَن  :وقال تعاىل        



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

41 

يـُنَـزُل اْلَمَالِئَكَة بِالروِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن أَْنِذُروا  :وقال تعاىل        
  }سورة النحل{ )2(أَنُه َال ِإَلَه ِإال أَنَا فَاتـُقوِن 

َويـَُقوُلوَن  )35(ِإنـُهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َلُهْم َال ِإلََه ِإال اللُه َيْسَتْكِبُروَن  :وقال تعاىل        
سورة {) 37(َبْل َجاَء بِاْلَحق َوَصدَق اْلُمْرَسِليَن  )36(أَئِنا لََتارُِكوا َآِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍن 

  .}الصافات

  011 :الحديث رقم        

  قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  - َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن  أَبِيِه، َعْن  َجدهِ         
ُر الد {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ُر َما قـُْلُت أَنَا َوالنِبيوَن َعاِء ُدَعاُء يـَْوِم َعَرَفةَ َخيـْ ، َوَخيـْ

ْبِلي ِإال اللُه َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه اْلَمِلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء ال ِإَلَه : ِمْن قـَ
  .}رواه الرتمذي ورواه مالك يف املوطأ بلفظ قريب، وحسنه األلباين{ .}َقِديرٌ 

   012 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -الصاِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ         
: َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه ، َوَأن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َمْن َشِهَد َأْن ال ِإلََه ِإال اللُه  {:قَالَ 

 َة َحقاْلَجن ِه َوَرُسولُُه ، وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه ، َوَأنِعيَسى َعْبُد الل َوَأن َوَأن
َواِبَها الثَمانَِيِة أَيـَها َشاءَ الناَر َحق ، َأْدَخَلُه اللُه اْلَجنَة ِمْن أَ    .}متفق عليه{ .}بـْ

  013 :الحديث رقم        
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسَ  َعنْ          
َما ِمْن  :، قَالَ لَبـْيَك َوَسْعَدْيَك َثالثًا :، قـُْلتُ يَا ُمَعاذُ  {:فـََقالَ  - يُفُه َعَلى الرْحلِ َوُمَعاٌذ َردِ 

: ، قَالَ اللُه َعَلى النارِ ، َوَأن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ِإال َحرَمُه ال ِإَلَه ِإال اللهُ َعْبٍد َيْشَهُد َأْن 
ًا .ِإًذا يـَتِكُلوا :الَ قَ  ؟أََفال ُأْخِربُ َِا فـََيْسَتْبِشُروا َا ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تََأمثِ متفق عليه{ .}َفَأْخبَـَر{.  

  014 :الحديث رقم       

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُكنا َمَع َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ُهَريـَْرة َأِيب  َعنْ        
 -فـََقاَل ُعَمرُ : قَالَ . نـَْنَحُر بـَْعَض ِمجَاِهلِمْ :  َأَحُدُهمْ  ، قَالَ َنِفَدْت أَْزَواُد اْلَقْومِ فَـ  ،ِيف َمِسريٍ 

َعز َوَجل  - ، َلْو َمجَْعَت َما بَِقَي ِمْن أَْزَواِد اْلَقْوِم َفَدَعْوَت اللَه يَا َرُسوَل اللهِ : -َرِضَي اللُه َعْنهُ 
َها : قَالَ  .َوُذو النـَوى بِنَـَوائِهِ : ٌد قَاَل ُجمَاهِ . و اْلبـُر بِبـُرهِ ْمرِِه َوذُ َفَجاَء ُذو التْمَرِة بِتَ  ،، فـََفَعلَ -َعَليـْ
َها : قَالَ . َوَيْشَربُوَن َعَلْيِه اْلَماءَ َميُصونَُه : َيْصنَـُعوَن بِالنـَوى ؟ قَالَ  َوَما َكانُوا: فـَُقْلتُ  َفَدَعا َعَليـْ
للُه َوأَني َرُسوُل َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال ا {:َعْن َذِلكَ  فـََقالَ : قَالَ  .َأل اْلَقْوُم أَْزِوَدتـَُهمْ َحىت مَ 

َر َشاك ِفيِهَما ِإال َدَخَل اْلَجنةَ اللهِ  ابن و النسائي و  ومسلم محدرواه أ{ .}، ال يـُْلَقى ِبِهَما َعْبٌد َغيـْ
   .}وغريهم احلاكمو حبان 

  015 :الحديث رقم        

ُهَما -َعِن اْبِن ُعَمرَ                  :- قَالَ  َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسْوَل اهللاِ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
 ،َوَأن ُمَحمَدًا َرُسْوُل اهللاِ  ،أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل الناَس َحتى َيْشَهُدوا َأْن َال ِإلََه ِإال اهللاُ { 

فَِإَذا فـََعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمني ِدَماءَهْم َوَأْمَواَلُهْم ِإال ِبَحق  ،َويُِقْيُمْوا الصالَة َويـُْؤُتوا الزَكاةَ 
  .}رواه البخاري ومسلم {.} ىَوِحَسابـُُهْم َعَلى اِهللا تـََعالَ  ،اِإلْسالمِ 
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  016 :الحديث رقم        

أُِمْرُت {:-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - اُهللا َعْنهُ َرِضَي  -َعْن أََنسٍ         
 َأْن أُقَاِتَل الناَس َحتى يـَُقوُلوا َال ِإَلَه ِإال اللُه، فَِإَذا قَاُلوَها، َوَصلْوا َصالَتـََنا، َواْستَـْقبَـُلوا

َلتَـَنا، َوَذَبُحوا َذبِيَحتَـَنا، فـََقدْ  َنا ِدَماُؤُهْم َوَأْمَواُلُهْم، ِإال ِبَحقَها ِقبـْ َوِحَسابـُُهْم  ،َحُرَمْت َعَليـْ
   .}رواه البخاري{. }َعَلى الله

  017 :الحديث رقم        

ُحيَرُم يَا أَبَا َمحْزََة، َما : َقالَ ف - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َسَأَل َمْيُموُن ْبُن ِسَياٍه أََنَس ْبَن َماِلكٍ         
َلتَـَنا، َوَصلى َصالَتـََنا، {:َدَم الَعْبِد َوَماَلُه؟ فـََقالَ  َمْن َشِهَد َأْن َال ِإَلَه ِإال اللُه، َواْستَـْقَبَل ِقبـْ

  .}رواه البخاري{. }َوَأَكَل َذبِيَحتَـَنا، فـَُهَو الُمْسِلُم، َلُه َما لِْلُمْسِلِم، َوَعَلْيِه َما َعَلى الُمْسِلمِ 

  018 :الحديث رقم        

      :قال -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النيب  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -بِن َجَبلٍ  َعْن ُمعاذَ         
ِإنما أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل الناَس َحتى يُِقيُموا الصالَة، ويـُْؤُتوا الزكاَة، وَيْشَهُدوا َأْن ال ِإَلَه { 
َوَأن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، فَِإَذا فـََعُلوا َذِلَك، فـََقِد اْعَتَصُموا  للُه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَهُ اإال 

  .}محدأرواه {. }-َعز َوَجل  -َوَعَصُموا ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِإال ِبَحقَها، َوِحَسابـُُهْم َعَلى اللهِ 

  019 :الحديث رقم        
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              مسَِْعُت رسوَل اللهِ : قالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب َماِلٍك اَألْشَجِعي عن أَبِيِه،        
ال ِإلََه ِإال اللُه، وََكَفَر ِبَما يـُْعَبُد ِمْن ُدوِن : َمْن قَالَ {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

  .}رواه مسلم{ .}-َعز َوَجل  - ُه َوَدُمُه، َوِحَسابُُه َعَلى اللهِ اللِه، َحُرَم َمالُ 

  020 :الحديث رقم        

ا عليا يوَم عَ دَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن النيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ         
فساَر علي شيًئا، مث . اْمِش َوال تـَْلَتِفْت حتى يـَْفَتَح اللُه َعَلْيكَ {:الَ قَ َة وَ ايَ الر  اهُ طَ عْ أَ َخْيبَـَر، فَ 

وا َأْن قاتِْلُهْم َعَلى َأْن َيْشَهدُ : سوَل اللِه، َعلى َماذا أُقاِتُل الناَس؟ فقالَ يا رَ : َوَقَف، فَصرَخَ 
َوَأن ُمَحمًدا َرسوُل اللِه، فَِإَذا فـََعُلوا َذِلَك، فـََقْد َعَصُموا ِمْنَك ِدَماَءُهم  ال ِإَلَه ِإال اللهُ 

  .}رواه مسلم{ .}-َعز َوَجل  -َوَأْمواَلُهم ِإال ِبَحقَها، َوِحَسابـُُهْم َعَلى اللهِ 

  021 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َذرُبِين ِمَن : قـُْلتُ : قَالَ  -َرِضَي اللْمِين َشْيًئا يـَُقرِه، َعليَا َرُسوَل الل
ِمَن احلََْسَناِت ال : قَالَ . ِإَذا َعِمْلَت َسيَئًة فَأَْتِبْعَها َحَسَنةً  {:اْجلَنِة َويـَُباِعُدِين ِمَن الناِر، قَالَ 

يف صحيح  األلباينصححه رواه أمحد والطرباين و { .}َأْحَسُن اْلَحَسَناتِ  ِهيَ  :إَِلَه ِإال اللُه ؟ قَالَ 
  .}الرتغيب والرتهيب

  022: الحديث رقم        
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         :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -عن النيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -لٍ بَ جَ  نِ بْ  اذَ عَ مُ  نْ عَ         
 :رواه أبوداود واحلاكم وقال الشيخ األلباين{.}ةَ ن جَ الْ  لَ خَ دَ  اهللاُ  الّ إِ  هَ لَ ال إِ  هِ مِ َال كَ   رَ آخِ  كانَ   نْ مَ {

   .}صحيح

  023: الحديث رقم        

: َمْن قَالَ {:قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -عن النيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ْبَل َذِلَك َما َأَصابَهُ  ،اللُه، نـََفَعْتُه يـَْوًما ِمْن َدْهرِهِ ال ِإَلَه ِإال  الطرباين، وقال  رواه{. }ُيِصيُبُه قـَ

  .}األلباين يف صحيح اجلامع  رواته رواة الصحيح، وصححه :املنذري

  024 :الحديث رقم        

َما ِمْن  {:قالَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  - عن النيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رٍ يب ذَ أَ  نْ عَ         
َوِإْن َزَىن َوِإْن َسَرَق ؟ : قـُْلتُ  .َعْبٍد قَاَل الَ ِإَلَه ِإال اللُه ثُم َماَت َعَلى َذِلَك ِإال َدَخَل اْلَجنةَ 

: قـُْلتُ  .زََنى َوِإْن َسَرقَ  َوِإنْ : َوِإْن َزَىن َوِإْن َسَرَق ؟ قَالَ : قـُْلتُ  .َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرقَ  :قَالَ 
  }رواه البخاري{.}َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرَق َعَلى رَْغِم أَْنِف أَِبى َذر  :َوِإْن َزَىن َوِإْن َسَرَق قَالَ 

  025 :الحديث رقم        

طَاِلٍب َلما َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة َأن أَبَا  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َسِعيد ْبِن اْلُمَسيِب َعْن أَبِيهِ         
 ِيبمَ  - َدَخَل َعَلْيِه النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَوِعْنَدُه أَبُو َجْهٍل فـََقالَ  -َصل:}  َأْي َعم،  ُقْل َال ِإَلَه ِإال

 ،يَا أَبَا طَاِلبٍ : ِه ْبُن َأِيب أَُميةَ فـََقاَل أَبُو َجْهٍل َوَعْبُد الل  .َكِلَمًة ُأَحاج َلَك ِبَها ِعْنَد اللهِ   ،اللهُ 
َعَلى  :تـَْرَغُب َعْن ِملِة َعْبِد اْلُمطِلِب ؟ فـََلْم يـَزَاَال ُيَكلَمانِِه َحىت قَاَل آِخَر َشْيٍء َكلَمُهْم ِبهِ 
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 .َألَْستَـْغِفَرن َلَك َما َلْم أُْنَه َعْنهُ  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل النِيب  .ِملِة َعْبِد اْلُمطِلبِ 
َما َكاَن لِلنِبي َوالِذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكيَن َوَلْو َكانُوا ُأوِلي قـُْرَبى ِمْن  :فـَنَـزََلتْ 

رواه { .}تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبتَ ِإنَك َال  :َونـَزََلتْ  .بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُهْم أَنـُهْم َأْصَحاُب اْلَجِحيمِ 
  .}البخاري ومسلم

  026 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفانَ         
  .}محد ومسلم وغريمهاأ رواه{.}َدَخَل اْلَجنةَ  َمْن َماَت َوُهَو يـَْعَلُم أَنُه ال ِإَلَه ِإال اللهُ {:- َوَسلمَ 

  027 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اهللا: قال - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْنَصارِي الربِيِع األ ْبنِ  َحمُْمودَ  نْ عَ         
قَاَل ال ِإَلَه ِإال اهللا يـَْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَه  ِإن اللَه َقْد َحرَم َعَلى الناِر َمنْ { :- َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}البخاري ومسلم{ .}اهللا

   028 :الحديث رقم        

ُت ُأَصلي ُكنْ : قال -وهو ِممْن َشِهَد َبْدراً  - رضي الله عنه -َعْن ِعْتَباَن بِن مالكٍ       
ْجِتَيازُُه ِقَبَل ، فـََيُشق َعلي اِإَذا جاَءِت اَألمطارُ  ُهم وادٍ ، وََكاَن َحيُوُل بـَْيين َوبينلَِقْومي َبين ساملٍ 

، َوِإن ِإين أَْنَكْرُت َبَصرِي: فقلُت له -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -، َفجْئُت َرُسوَل اللهِ َمْسِجِدِهمْ 
َعلي اْجِتيازُُه، فـََوِدْدُت  يِسيُل ِإَذا َجاَءت اَألْمطاُر، فـََيُشق  الَواِدَي الِذي بْيين َوبـَْنيَ قـَْومي

ُذُه ُمَصلى، فقال رُسول اللهِ أَنَك تَْأيت ِيف بـَْييت َمكاناً َأخت م - ، فـَُتَصليَصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسل -: 
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َعلُ { بـَْعَد  -رضي اللُه عنه - َوأَبُو َبْكرٍ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -فـََغدا علي َرُسوُل اللهِ  .سَأفـْ
ِلْس حىت فـََلْم جيَْ  َفَأِذْنُت لهُ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -، َواْسَتْأَذَن رُسوُل اللهِ ما اْشَتد النـَهارُ 

َكاِن ال  أَْيَن ُتِحب َأْن ُأَصلَي ِمْن بـَْيِتكَ : قالَ 
َ
، ِذي ُأحب َأْن ُيَصلَي فيه؟ َفَأَشْرُت لُه ِإىل امل

، ُمث َسلَم َفَكبـَر َوَصَفْفَنا َوراَءُه، َفَصلى رََكَعتَـْني  - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -َرُسوُل اللهفـََقاَم 
اِر َأن َرُسوَل اللهِ ُتُه عَلى َخزيرة ُتْصَنُع َلهُ َفَحَبسْ  َوَسلْمَنا ِحَني َسلمَ  َصّلى  -، َفَسَمَع أَْهُل الد

 يف بـَْييت -ماُهللا َعَلْيِه وَسل َجاُل يف البَـْيِت، فـََقاَل َرُجلٌ ، فـَثَاَب رَِجاٌل منهْم حىتَما :  َكثـَُر الر
َصّلى  -، فقاَل َرُسوُل اللهِ َال حيُِب الله وَرُسوَلهُ  ذلك ُمَناِفقٌ : فـََقاَل َرُجلٌ  ؟فـََعَل َماِلٌك ال أَرَاهُ 

 ؟الَ ِإَلَه ِإال اللُه يـَْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اللِه َتعالى: َتراُه قالَ  تـَُقْل َذِلَك َأالَ َال  :اهللاُ َعَلْيِه وَسلم
َناِفقنيَ َوَال َحد فـََواللِه ما نـََرى ُودهُ  ، أَما َحنْنُ َوَرُسولُُه أَْعَلمُ اللُه : فـََقالَ 

ُ
، فقاَل يثَُه ِإال ِإىل امل

َال ِإَلَه ِإال اللُه : َحرَم على الناِر َمْن قَالَ فَِإن الله َقْد  :-َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم - رسوُل الله
  }.همتفٌق علي{.}يـَْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجِه اللهِ 

  030 :الحديث رقم        

ال  {:قالَ  -َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -َعِن النيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعِن ابِن َمْسُعودٍ         
: َوأَني َرُسوُل اللِه ِإال بِِإْحَدى َثالثٍ  ُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللهُ َيِحل َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيْشهَ 

  .}رواه البخاري ومسلم{.}الثـيِب الزاِني، َوالنـْفِس بِالنـْفِس، َوالتاِرِك ِلِديِنِه اْلُمَفاِرِق لِلَجَماَعةِ 

  031 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  - بـََعثـََنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ         
َنَة، َفَأْدرَْكُت َرُجًال فـََقالَ  - َوَسلمَ  َال إَِلَه ِإال اللُه، : ِيف َسرِيٍة، َفَصبْحَنا اْحلَُرقَاِت ِمْن ُجَهيـْ

فـََقاَل َرُسوُل  ،- َوَسلمَصلى اللُه َعَلْيِه  -لِلنِيبّ فـََوَقَع ِيف نـَْفِسي ِمْن َذِلَك، َفذََكْرتُُه  .َفطََعْنُتهُ 
تَـْلَتُه ؟  ،َال ِإَلَه ِإال اللهُ : َأقَالَ  {:-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  - اللهِ  يَا َرُسوَل : قـُْلتُ : قَالَ َوقـَ

َا قَاَهلَا َخْوفًا ِمَن السَالحِ  ِه، ِإمنى تـَْعَلَم َأقَاَلَها َأْم َال : قَالَ  .اللْلِبِه َحت ؟  َأَفَال َشَقْقَت َعْن قـَ
َوأَنَا َواللِه َال : فـََقاَل َسْعدٌ : قَالَ  ،ررَُها َعَلي َحىت َمتَنـْيُت َأين َأْسَلْمُت يـَْوَمِئذٍ َفَما زَاَل ُيكَ : قال

ُتُل ُمْسِلًما َحىت يـَْقتـَُلُه ُذو اْلُبَطْنيِ   :َأملَْ يـَُقِل اللهُ : قَاَل َرُجلٌ : قَالَ  ،-يـَْعِين ُأَساَمةَ  -أَقـْ
َنةٌ ْم َحتى َال َوقَاتُِلوهُ  يُن ُكلُه لِلهِ  َتُكوَن ِفتـْ َال : فـََقاَل َسْعدٌ  ؟َوَيُكوَن الد َقْد قَاتـَْلَنا َحىت

نَ  َنٌة، َوأَْنَت َوَأْصَحاُبَك تُرِيُدوَن َأْن تـَُقاتُِلوا َحىت َتُكوُن ِفتـْ  البخاري ومسلمأمحد و رواه {.}ةَتُكوَن ِفتـْ
  .}وغريهم

  032: الحديث رقم        

         ِه اْلَبَجِليُه َعْنهُ  - َعْن ُجْنَدَب ْبَن َعْبِد اللهِ : قالَ  -َرِضَي اللَرُسوَل الل ُه  -ِإنى اللَصل
بـََعَث بـَْعثًا ِمَن اْلُمْسِلِمَني ِإَىل قـَْوٍم ِمَن اْلُمْشرِِكَني، َوِإنـُهُم اْلتَـَقْوا، َفَكاَن َرُجٌل  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

ِمَن اْلُمْشرِِكَني ِإَذا َشاَء َأْن يـَْقِصَد ِإَىل َرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمَني َقَصَد َلُه فـََقتَـَلُه، َوِإن َرُجًال ِمَن 
: وَُكنا ُحنَدُث أَنُه ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد، فـََلما َرَفَع َعَلْيِه السْيَف، قَالَ : ْفَلَتُه، قَالَ اْلُمْسِلِمَني َقَصَد غَ 

 ِيبَه، فـََقتَـَلُه، َفَجاَء اْلَبِشُري ِإَىل النالل مَ  -َال إَِلَه ِإالُه َعَلْيِه َوَسلى اللَفَسأََلُه فََأْخبَـَرهُ  - َصل،  َحىت
يَا َرُسوَل اللَه، : ؟ قَالَ  ِلَم قـَتَـْلَتهُ  {:ْخبَـَرُه َخبَـَر الرُجِل َكْيَف َصَنَع، َفَدَعاُه َفَسأََلُه، فـََقالَ أَ 

، َوِإين َمحَْلُت َعَلْيِه، فـََلما رََأى - َوَمسى لَُه نـََفرًا - َأْوَجَع ِيف اْلُمْسِلِمَني َوقـََتَل ُفَالنًا َوُفَالنًا،
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تَـْلَتُه : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َال إِلََه ِإال اللُه، قَاَل َرُسوُل اللهِ : الَ السْيَف قَ  : ؟ قَالَ َأقـَ
يَا َرُسوَل اللِه، : ؟ قَالَ  َفَكْيَف َتْصَنُع ِبَال ِإَلَه ِإال اللُه ِإَذا َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمةِ : نـََعْم، قَالَ 

َفَجَعَل َال : ؟ قَالَ  وََكْيَف َتْصَنُع ِبَال ِإَلَه ِإال اللُه ِإَذا َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمةِ : قَالَ اْستَـْغِفْر ِيل، 
رواه {. }؟ َكْيَف َتْصَنُع ِبَال ِإَلَه ِإال اللُه ِإَذا َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمةِ : يَزِيُدُه َعَلى َأْن يـَُقولَ 

  .}مسلم

  033 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ُعوَن ُشْعَبًة، َأْعالَها َشَهاَدُة َأْن ال ِإلََه ِإال اللُه، : اِإليَماُن ِبْضٌع َوِستوَن َأوْ { ِبْضٌع َوَسبـْ

البخاري ومسلم رواه {. }ُة اَألَذى َعِن الطرِيِق، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اِإليَمانِ َوَأْدنَاَها ِإَماطَ 
  .}وغريمها

 034 :الحديث رقم        
طابِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفانَ           - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأن  ُعَمَر ْبَن اخلَْ

ِإني َألْعَلُم َكِلَمًة ال يـَُقوُلَها { :- يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ 
ْلِبِه فـََيُموُت َعَلى َذِلَك، ِإال ُحرَم َعَلى النارِ  رواه أمحد  { .}ال ِإَلَه ِإال اللهُ : َعْبٌد َحقا ِمْن قـَ

ومل خيرجاه ذه  الشيخنيهذا حديث صحيح على شرط : رواه احلاكم يف مستدركه وقالوابن ماجة وغريمها و 
 .}صححه األلباينالسياقة، و 

 035 :الحديث رقم        



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

50 

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ال ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكل : قَالَ َمْن {

َشْيٍء َقِديٌر ِفي يـَْوٍم ِمائََة َمرٍة، َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشِر رِقَاٍب، وَُكِتَبْت لَُه ِماَئُة َحَسَنٍة، 
وََكاَن َلُه ِحْرزًا ِمَن الشْيطَاِن يـَْوَمُه َحتى يُْمِسَي، َوَلْم يَْأِت َأَحٌد  َوُمِحَيْت َعْنُه ِماَئُة َسيَئٍة،

ُسْبَحاَن اللِه َوِبَحْمِدِه ِفي : بَِأْفَضَل ِمما َجاَء ِبِه ِإال رَُجٌل َعِمَل َأْكثـََر ِمْن َذِلَك، َوَمْن قَالَ 
ومسلم  البخاريمالك و رواه { .}َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اْلَبْحرِ يـَْوٍم ِماَئَة َمرٍة، ُحطْت َخطَايَاُه َوِإْن  

  .}والرتمذي وابن ماجة وغريهم

  036 :الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اًهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِإلََه ِإال اهللاُ، َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َولَُه اْلَحْمُد، َوُهَو َال : َمْن قَالَ {:- َوَسلمَ 

َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر، َمْن قَاَلَها َعْشَر َمراٍت ِحيَن ُيْصِبُح، ُكِتَب َلُه ِبَها ِمائَُة َحَسَنٍة، 
َبٍة، َوُحِفَظ ِبَها يـَْوَمِئٍذ َحتى يُْمِسَي، َوَمْن َوُمِحَي َعْنُه ِبَها ِماَئُة َسيَئٍة، وََكاَنْت لَُه عَ  ْدَل رَقـَ

وصححه أمحد شاكر،  ،رواه أمحد يف املسند{. }قَاَل ِمْثَل َذِلَك ِحيَن يُْمِسي، َكاَن َلُه ِمْثُل َذِلكَ 
 .  }لباين على شرط الشخني كما يف السلسلة الصحيحةوصححه األ

  037: الحديث رقم        

 -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوِل اهللاِ  أن -هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  -َأِيب أَيوَب اْألَْنَصارِي  نْ عَ         
َال ِإَلَه ِإال اُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، لَُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكل  َمْن قَالَ  {:قال

البخاري رواه { .}َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َأْربـََعَة أَنـُْفٍس ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيلَ   ،ِمَرارٍ َشْيٍء َقِديٌر، َعْشَر 
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 . }ومسلم

 038 :الحديث رقم        
ُهَما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو         َصلى اللُه  -ُكنا ِعْنَد َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ

يَباِج، فـََقالَ -َوَسلمَ َعَلْيِه  ٌة ِسيَجاٍن َمْزُروَرٌة بِالدَفَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَباِديَِة َعَلْيِه ُجب ، : َأَال ِإن
يُرِيُد َأْن َيَضَع ُكل فَاِرٍس اْبِن فَاِرٍس، : َصاِحَبُكْم َهَذا َقْد َوَضَع ُكل فَاِرٍس اْبِن فَاِرٍس، قَالَ 

 هِ : رَاٍع اْبِن رَاٍع، قَالَ  َويـَْرَفَع ُكلمَ  -َفَأَخَذ َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللِتِه،  -َصلِمبََجاِمِع ُجب
َصلى اللُه َعَلْيِه  - ِإن نَِبي اللِه نُوًحا: ، ُمث قَالَ َأَال َأَرى َعَلْيَك لَِباَس َمْن َال يـَْعِقلُ  {:َوقَالَ 

َهاَك : َضَرْتُه اْلَوفَاُة قَاَل ِالْبِنهِ َلما حَ  -َوَسلمَ  َنتَـْيِن، َوأَنـْ ِإني قَاص َعَلْيَك اْلَوِصيَة، آُمُرَك بِاثـْ
َنتَـْيِن، آُمُرَك ِبَال ِإَلَه ِإال اللُه، فَِإن السَمَواِت السْبَع َواْألَْرِضيَن السْبَع، َلْو ُوِضَعتْ   َعِن اثـْ

ْت َال ِإلََه ِإال اللُه ِفي ِكفٍة، رََجَحْت ِبِهن َال ِإلََه ِإال اللُه، َوَلْو َأن ِفي ِكفٍة، َوُوِضعَ 
ُهن َال ِإلََه ِإال اللهُ  َهَمًة، َقَصَمتـْ . السَمَواِت السْبَع، َواْألَْرِضيَن السْبَع، ُكن َحْلَقًة ُمبـْ

َوأَنـَْهاَك َعِن الشْرِك . نـَها َصَالُة ُكل َشْيٍء، َوِبَها يـُْرَزُق اْلَخْلقُ َوُسْبَحاَن اللِه َوِبَحْمِدِه، فَإِ 
ُر؟ َأْن َيُكوَن : قـُْلتُ : ، قَالَ َواْلِكْبرِ  َناُه، َفَما اْلِكبـْ َأْو ِقيَل يَا َرُسوَل اللِه؟ َهَذا الشْرُك َقْد َعَرفـْ

ُهَو َأْن َيُكوَن ِألََحِدنَا ُحلٌة : ، قَالَ َال : اِن َحَسَناِن ؟ قَالَ ِألََحِدنَا نـَْعَالِن َحَسَنَتاِن َهلَُما ِشرَاكَ 
ُر ُهَو َأْن َيُكوَن ِألََحِدنَا َدابٌة يـَرَْكبـَُها: ، قَالَ َال : ؟ قَالَ  يـَْلَبُسَها أَفـَُهَو : ، قَالَ َال : ؟ قَالَ  اْلِكبـْ

ُر؟ قَالَ : ، ِقيلَ َال : قَالَ ؟  َأْن َيُكوَن ِألََحِدنَا َأْصَحاٌب َجيِْلُسوَن إِلَْيهِ  : يَا َرُسوَل اللِه، َفَما اْلِكبـْ
 اسِ  ،َسَفُه اْلَحقإسناده صحيح :قال عنه األلباينرواه أمحد واحلاكم يف مستدركه، و  { .}َوَغْمُص الن{.  

 039 :الحديث رقم        
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يَا َرُسوَل اللِه، َمْن َأْسَعُد الناِس : ِقيلَ  :أَنُه قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َرَة {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِبَشَفاَعِتَك يـَْوَم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل َرُسوُل اللهِ  َلَقْد ظَنَـْنُت يَا أَبَا ُهَريـْ

أَْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعَلى َأْن ال َيْسأَلَِني َعْن َهَذا اْلَحِديِث َأَحٌد َأوَل ِمْنَك، ِلَما رَ 
ْلِبِه : اْلَحِديِث، َأْسَعُد الناِس ِبَشَفاَعِتي يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  َمْن قَاَل ال ِإَلَه ِإال اللُه، َخاِلًصا ِمْن قـَ

 .}وغريمها البخاريأمحد و رواه {. }َأْو نـَْفِسهِ 

 040 :الحديث رقم        
ُهما -اللِه ْبَن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ  َعْبدِ  نْ عَ         َصلى اهللاُ  -أن َرُسوِل اهللاِ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ

وِس اْلَخالِئِق يـَْوَم ؤُ ِإن اللَه ُسْبَحانَُه َسُيَخلُص رَُجال ِمْن أُمِتي َعَلى رُ  {:قال -َعَلْيِه َوَسلمَ 
يَـْنُشُر َعَلْيِه ِتْسَعًة َوتِ  أَتُنِكُر : ْسِعيَن ِسِجال، ُكل ِسِجل َمد اْلَبَصِر، ثُم يـَُقوُل َلهُ اْلِقَياَمِة، فـَ

يَـُقولُ  يَـُقوُل اللهُ : ِمْن َهَذا َشْيًئا ؟ َأظََلَمَك َكَتَبِتي اْلَحاِفظُوَن ؟ فـَ ، فـَ أََلَك ُعْذٌر : ال يَا َرب
ُبِهَت الرُجُل، َوقَالَ  ، فـَيَـ : َأْو َحَسَنٌة ؟ فـَ ُه : ُقولُ ال يَا َربَلَك ِعْنَدنَا َحَسَنًة، فَِإن بـََلى، ِإن

َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه، َوَأن ُمَحمًدا : ال ظُْلَم َعَلْيَك اْليَـْوَم، فـَُتْخَرُج َلُه ِبطَاَقٌة ِفيَها
يَـُقولُ : فـَيَـُقولُ . َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  ، َفَما هَ : اْحُضْر َوْزَنَك، فـَ ِذِه اْلِبطَاَقُة َمَع َهِذِه يَا َرب

يَـُقولُ  فـَُتوَضُع السِجالُت ِفي ِكفٍة، َواْلِبطَاَقُة ِفي  : ِإنَك ال ُتْظَلُم، قَالَ : السِجالِت ؟ فـَ
رواه {. }ِكفٍة، َفطَاَشِت السِجالُت، َوثـَُقَلِت اْلِبطَاَقُة، َوال يـَثْـُقُل َمَع اْسِم اللِه َشْيءٌ 

 }صححه األلباينو  ،ماجةوابن الرتمذي 

 041 :الحديث رقم        
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             :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ         
ْلِبِه  { ِمَن اْلَخْيِر َما يَِزُن َشِعيَرًة، ثُم ُيْخَرُج ِمَن الناِر َمْن قَاَل ال ِإَلَه ِإال اللُه وََكاَن ِفي قـَ

ْلِبِه ِمَن اْلَخْيِر َما يَِزُن بـُرًة، ثُم ُيْخرَ  ُج ُيْخَرُج ِمَن الناِر َمْن قَاَل ال ِإَلَه ِإال اللُه وََكاَن ِفي قـَ
ْلِبِه ِمَن اْلَخْيِر مَ  ِمَن الناِر َمْن قَالَ  البخاري رواه {. }ا يَِزُن َذرةً ال ِإلََه ِإال اللُه وََكاَن ِفي قـَ

  .}ومسلم والرتمذي وابن ماجة

 042 :الحديث رقم        
َثِين َواِلِدي ُحمَمٌد َعِن أبِيِه َسْعٍد، قَالَ : ْبِن َسْعٍد قالَ ا نِ عَ          َمَرْرُت ِبُعْثَماَن ْبِن : َحد

نَـْيِه ِمين ُمث ملَْ يـَُرد َعَلي ِيف اْلَمْسِجِد  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعفانَ  َفَسلْمُت َعَلْيِه، َفَمأل َعيـْ
طاِب، فـَُقْلتُ  يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني، َهْل َحَدَث ِيف : السالَم، َفأَتـَْيُت أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني ُعَمَر ْبَن اخلَْ

ْسالِم َشْيءٌ  ِإال َأين َمَرْرُت ِبُعْثَماَن آنًِفا ِيف . َال : قـُْلتُ : قَالَ َوَما َذاَك؟ . َال : ؟ َمرتـَْنيِ قَالَ  اْإلِ
، ُمث ملَْ يـَُرد َعَلي السالمَ  نَـْيِه ِمين َفَأْرَسَل ُعَمُر ِإَىل : قَالَ . اْلَمْسِجِد، َفَسلْمُت َعَلْيِه َفَمأل َعيـْ

َما : ؟ قَاَل ُعْثَمانُ  ْدَت َعَلى َأِخيَك السالمَ َما َمنَـَعَك َأْن َال َتُكوَن َردَ : ُعْثَماَن َفَدَعاُه، فـََقالَ 
ُمث ِإن ُعْثَماَن ذََكَر، : َحىت َحَلَف َوَحَلْفُت، قَالَ : قَالَ . بـََلى: قـُْلتُ : قَاَل َسْعدٌ . فـََعْلتُ 
ُأَحدُث نـَْفِسي ِبَكِلَمٍة بـََلى، َوَأْستَـْغِفُر اَهللا َوأَُتوُب إِلَْيِه، ِإنَك َمَرْرَت ِيب آنًِفا، َوأَنَا : فـََقالَ 

ْعتـَُها ِمْن َرُسوِل اهللاِ  ، َال َواِهللا َما ذََكْرتـَُها َقط ِإال تـََغشى َبَصرِي -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - مسَِ
ذََكَر  - ْيِه َوَسلمَ َصلى اهللاُ َعلَ  -ِإن َرُسوَل اهللاِ : َفأَنَا أُنِْبُئَك َِا: قَاَل َسْعدٌ : َوقـَْلِيب ِغَشاَوٌة، قَالَ 

، فَاتـبَـْعتُهُ -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - لََنا َأوَل َدْعَوٍة، ُمث َجاَء أَْعرَاِيب َفَشَغَلُه َحىت قَاَم َرُسوُل اهللاِ 
َصلى  - ِإَيل َرُسوُل اهللاِ  فـََلما َأْشَفْقُت َأْن َيْسِبَقِين ِإَىل َمْنزِلِِه، َضَرْبُت ِبَقَدِمي اْألَْرَض، فَاْلتَـَفتَ 
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 َفَمهْ : قَالَ . نـََعْم يَا َرُسوَل اهللاِ : قـُْلتُ : ؟ قَالَ أَبُو ِإْسَحاقَ  ،َمْن َهَذا{:فـََقالَ  -اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ 
: َال َواِهللا، ِإال أَنَك ذََكْرَت لََنا َأوَل َدْعَوٍة، ُمث َجاَء َهَذا اْألَْعرَاِيب َفَشَغَلَك، قَالَ : قـُْلتُ : ؟ قَالَ 

َال ِإَلَه ِإال أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإني ُكْنُت ِمَن : نـََعْم َدْعَوُة ِذي النوِن ِإْذ ُهَو ِفي َبْطِن اْلُحوتِ 
رواه أمحد يف { .}فَِإنُه َلْم َيدُْع ِبَها ُمْسِلٌم رَبُه ِفي َشْيٍء َقط ِإال اْسَتَجاَب َلهُ  .الظاِلِمينَ 

لباين يف السلسلة كما صححه األمحد شاكر، و املسند، وصحح احلاكم سنده يف مستدركه ووافقه الذهيب، وصححه أ
  .}الصحيحة بشواهده

 

  َوِصحِتَها اهَ ولِ بُ قَ لِ  طٌ رْ شَ  ةِ ادَ بَ عِ ي الْ فِ  صُ َال خْ ْإلِ اَ 
  

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَالَة  :قال تعاىل         َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدلِيَـْعُبُدوا الل َوَما أُِمُروا ِإال
  .}سورة البينة{) 5(َويـُْؤُتوا الزَكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَمِة 

يَن  :وقال تعاىل         َه ُمْخِلًصا َلُه الدفَاْعُبِد الل َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحق َأَال  )2(ِإنا أَنـْ
 بُونَا ِإَلى الللِيـَُقر َخُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإالِذيَن اتيُن اْلَخاِلُص َوال ِه الدِه لِل

نَـُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ِإن اللَه َال يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب  زُْلَفى ِإن اللَه يَ  ْحُكُم بـَيـْ
  .}سورة الزمر{) 3(َكفاٌر 

يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  :وقال تعاىل         َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدسورة غافر{) 14( فَاْدُعوا الل{.  



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

55 

يَن اْلَحْمُد لِلِه َرب  :وقال تعاىل         ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه الد َال ِإلََه ِإال ُهَو اْلَحي
ُقْل ِإني نُِهيُت َأْن َأْعُبَد الِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه َلما َجاَءِنَي اْلبَـيـَناُت  )65(اْلَعاَلِميَن 

  .}سورة غافر{) 66(ِلَرب اْلَعاَلِميَن  ِمْن رَبي َوأُِمْرُت َأْن ُأْسِلمَ 

ُقْل ِإنَما أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَلي أَنَما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن  :وقال تعاىل        
ْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِه َأحَ    .}سورة الكهف{ )110(ًدا يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِه فـَ

 )162(ُقْل ِإن َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلِه َرب اْلَعاَلِميَن  :وقال تعاىل        
   .}سورة االنعام{) 163(َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوُل اْلُمْسِلِميَن 

  043 :الحديث رقم         

ؤِمنَني، َأيب َحْفٍص ُعَمَر ْبِن اَخلطابِ         
ُ
مسَِْعُت : قَالَ  - َرضَي اُهللا عْنهُ  - َعْن أَِمِري امل

ِإنَما اَألْعَماُل بِالنـياِت، َوِإنَما ِلُكل اْمِرٍئ َما {:يـَُقولُ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوَل اهللاِ 
لى اِهللا َوَرُسوله َفِهْجَرتُُه إلى اِهللا َوَرُسوله، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه نـََوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه إِ 

َيا ُيِصْيبـَُها، َأو اْمرَأة يـَْنِكُحَها، َفِهْجَرتُُه ِإلى َما َهاَجَر ِإلَْيهِ    .}رواه البخاري ومسلم{ }ِلُدنـْ

  044: الحديث رقم         

 -َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -عْنهُ  َرضَي اهللاُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ِإن َأوَل الناِس يـُْقَضى يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه، رَُجٌل اْسُتْشِهَد فَأُِتَي ِبِه فـََعرَفُه نَِعَمُه {:يـَُقولُ 

َكَذْبَت، : ُت ِفيَك َحتى اْسُتْشِهْدُت، قَالَ قَاتـَلْ : َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ قَالَ : فـََعَرفـََها، قَالَ 
َوَلِكنَك قَاتـَْلَت ِألَْن يـَُقاَل َجِريٌء، فـََقْد ِقيَل، ثُم أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتى أُْلِقَي 
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َرَأ اْلُقْرآَن، فَأُِتَي ِبهِ  : فـََعرَفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها، قَالَ  ِفي الناِر، َورَُجٌل تـََعلَم اْلِعْلَم َوَعلَمُه َوقـَ
َكَذْبَت، : تـََعلْمُت اْلِعْلَم َوَعلْمُتُه َوقـََرْأُت ِفيَك اْلُقْرآَن، قَالَ : َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ قَالَ 

ْد ِقيَل، ثُم أُِمَر َوَلِكنَك تـََعلْمَت اْلِعْلَم لِيـَُقاَل َعاِلٌم، َوقـََرْأَت اْلُقْرآَن لِيـَُقاَل ُهَو قَاِرٌئ، فـَقَ 
ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتى أُْلِقَي ِفي الناِر، َورَُجٌل َوسَع اللُه َعَلْيِه َوَأْعطَاُه ِمْن َأْصَناِف 

ْكُت ِمْن َما تـَرَ : َفَما َعِمْلَت ِفيَها ؟ قَالَ : اْلَماِل ُكلِه، فَأُِتَي ِبِه فـََعرَفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها، قَالَ 
َفْقُت ِفيَها َلَك، قَالَ  َفَق ِفيَها ِإال أَنـْ َكَذْبَت، َوَلِكنَك فـََعْلَت لِيـَُقاَل : َسِبيٍل ُتِحب َأْن يـُنـْ

  }رواه مسلم{. }ُهَو َجَواٌد، فـََقْد ِقيَل، ثُم أُِمَر ِبِه فَـُسِحَب َعـَلى َوْجِهِه ثُم أُْلِقَي ِفي النارِ 

  045 :رقمالحديث          

ُشَفي اَألْصَبِحي أَنُه َدَخَل اْلَمِديَنَة فَِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل َقِد اْجَتَمَع َعَلْيِه الناُس، َعْن         
أَبُو ُهَريـَْرَة، َفَدنـَْوُت ِمْنُه َحىت قـََعْدُت بـَْنيَ َيَدْيِه َوُهَو ُحيَدُث الناَس، : ؟ فـََقاُلوا َمْن َهَذا: فـََقالَ 

ْعَتُه ِمْن َرُسوِل اللهِ : فـََلما َسَكَت َوَخال، قـُْلُت َلهُ  ثـَْتِين َحِديثًا مسَِ َلَما َحد َوِحبَق َنَشْدُتَك ِحبَق              
 أَفـَْعُل،: -َرضَي اُهللا عْنهُ  - َعَقْلَتُه َوَعِلْمَتُه، فـََقاَل أَبُو ُهَريـْرَةَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

ثَِنيِه َرُسوُل اللهِ  َك َحِديثًا َحدثـَن مَ  - ُألَحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللَنَشَغ أَبُو  - َصل َعَقْلُتُه َوَعِلْمُتُه؛ ُمث
ثَِنيِه َرُسوُل اللهِ : ُهَريـَْرَة َنْشَغًة َفَمَكَث قَِليال ُمث أَفَاَق، فـََقالَ  َك َحِديثًا َحدثـَن ُألَحد-  ُه َصلى الل

ِيف َهَذا اْلبَـْيِت، َما َمَعَنا َأَحٌد َغْريِي َوَغيـْرُُه، ُمث َنَشَغ أَبُو ُهَريـَْرَة َنْشَغًة ُأْخَرى  -َعَلْيِه َوَسلمَ 
ثَِنيِه َرُسوُل : َفَمَكَث َكَذِلَك، ُمث أَفَاَق َوَمَسَح َوْجَهُه، فـََقالَ  َك َحِديثًا َحدثـَن أَفـَْعُل، ُألَحد

أَنَا َوُهَو ِيف َهَذا اْلبَـْيِت، َما َمَعَنا َأَحٌد َغْريِي َوَغيـْرُُه، ُمث َنَشَغ  -لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  - لهِ ال
َثِين : أَبُو ُهَريـَْرَة َنْشَغًة َشِديَدًة، ُمث َماَل َخارا َعَلى َوْجِهِه، َوَأْسَنْدتُُه َطوِيال، ُمث أَفَاَق فـََقالَ  َحد 
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ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة،  -تـََباَرَك َوتـََعاَلى -َأن اللهَ {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ 
نَـُهْم، وَُكل أُمٍة َجاثَِيٌة، فََأوُل َمْن َيْدُعو ِبِه رَُجٌل َجَمَع اْلُقرْ  آَن، يـَْنِزُل ِإَلى اْلِعَباِد لِيَـْقِضَي بـَيـْ

يَـُقوُل اللُه لِْلَقاِرئِ  أََلْم ُأِعلْمَك َما : َورَُجٌل يـُْقَتُل ِفي َسِبيِل اللِه، َورَُجٌل َكِثيُر اْلَماِل، فـَ
َزْلُت َعَلى َرُسوِلي؟ قَالَ  ، قَالَ : أَنـْ ُكْنُت : َفَماَذا َعِمْلَت ِفيَما َعِلْمَت ؟ قَالَ : بـََلى يَا َرب

َكَذْبَت، : َكَذْبَت، َوتـَُقوُل َلُه اْلَمالِئَكةُ : َوآنَاَء النـَهاِر، فـَيَـُقوُل اللُه َلهُ  َأُقوُم ِبِه آنَاَء اللْيلِ 
ُفالٌن قَاِرٌئ، فـََقْد ِقيَل َذِلَك، َويـُْؤَتى ِبَصاِحِب اْلَماِل، : َبْل َأَرْدَت َأْن يـَُقالَ : َويـَُقوُل اللهُ 

يَـُقوُل اللُه َلهُ  ، : ْيَك َحتى َلْم َأَدَعَك َتْحَتاُج ِإَلى َأَحٍد ؟ قَالَ أََلْم ُأَوسْع َعلَ : فـَ بـََلى يَا َرب
: ُكْنُت َأِصُل الرِحَم َوأََتَصدُق، فـَيَـُقوُل اللُه َلهُ : َفَما َعِمْلَت ِفيَما آتـَْيُتَك ؟ قَالَ : قَالَ 

ُفالٌن َجَواٌد، : ْل َأَرْدَت، َأْن يـَُقالَ بَ : َكَذْبَت، َويـَُقوُل اللهُ : َكَذْبَت، َوتـَُقوُل اْلَمالِئَكُة َلهُ 
ِفي َماَذا قُِتْلَت ؟ : فـََقْد ِقيَل َذِلَك، َويـُْؤَتى بِالِذي قُِتَل ِفي َسِبيِل اللِه، فـَيَـُقوُل َلهُ 

يَـُقولُ  ، أُِمْرُت بِاْلِجَهاِد ِفي َسِبيِل اللِه، فـََقاتـَْلُت َحتى قُِتْلُت، فـَيَـُقوُل ا: فـَ ُه َلهُ يَا َربلل :
ُفالٌن َجِريٌء، : َبْل َأَرْدَت َأْن يـَُقالَ : َكَذْبَت، َويـَُقوُل اللهُ : َكَذْبَت، َوتـَُقوُل َلُه اْلَمالِئَكةُ 

يَا أَبَا : َعَلى رُْكَبَيت، فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُمث َضَرَب َرُسوُل اللهِ . فـََقْد ِقيَل َذِلكَ 
: ْثَمانَ قَاَل اْلَولِيُد أَبُو عُ . َرَة، ُأولَِئَك الثالثَُة َأوُل َخْلٍق ُتَسعُر ِبِهُم الناُر يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ُهَريْـ 

: َأن ُشَفيا ُهَو الِذي َدَخَل َعَلى ُمَعاِويََة َفَأْخبَـَرُه ََِذا، فـََقاَل أَبُو ُعْثَمانَ  َفَأْخبَـَرِين ُعْقَبةُ 
ثَ  افًا ِلُمَعاِويََة، قَالَ َوَحدُه َكاَن َسيثَُه : ِين اْلَعالُء ْبُن َأِيب َحِكيٍم، أَن َفَدَخَل َعَلْيِه َرُجٌل، َفَحد

َقْد فـََعَل َُِؤالِء َهَذا، َفَكْيَف ِمبَْن بَِقَي ِمَن : ََِذا احلَِْديِث َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، فـََقاَل ُمَعاِويَةُ 
َقْد َجاَءنَا َهَذا الرُجُل : َكى ُمَعاِويَُة ُبَكاًء َشِديًدا َحىت ظَنَـنا أَنُه َهاِلٌك، فـَُقْلَنا َلهُ الناِس؟ ُمث بَ 

، ُمث أَفَاَق ُمَعاِويَُة َوَمَسَح َعْن َوْجِهِه، َوقَالَ  ُه َوَرُسولُُه، : ِبَشرَمْن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة َصَدَق الل
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َيا َوزِينَ  نـْ ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها َال يـُْبَخُسوَن الد ِذيَن  )15(تَـَها نـَُوفُأولَِئَك ال
. })16(لَْيَس َلُهْم ِفي اْآلَِخَرِة ِإال الناُر َوَحِبَط َما َصنَـُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

َهَذا َحِديٌث : وقال الرتمذي. ورواه احلاكم يف مستدركه، والنسائي والبغوي رواه الرتمذي وابن حبان وابن خزمية{
  .}َوَقْد َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِمْن َغْريِ َهَذا الطرِيِق، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ : قـُْلتُ . َحَسٌن َغرِيبٌ 

  

  
  يهِ فِ  ظِ َال غْ اْإلِ وَ  كِ رْ الش ي فِ  وعِ قُ وُ الْ  نَ مِ  يرُ ذِ حْ لت اَ 

  

ِإن اللَه َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن  :قال تعاىل        
تَـَرى ِإْثًما َعِظيًما    .}سورة النساء{) 48(ُيْشِرْك بِاللِه فـََقِد افـْ

َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبِنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـَُني َال ُتْشِرْك بِاللِه ِإن الشْرَك  :قال تعاىلو         
  .}سورة لقمان{ )13(َلظُْلٌم َعِظيٌم 

ُر َأْو تـَْهِوي  :قال تعاىلو          َوَمْن ُيْشِرْك بِاللِه َفَكأَنَما َخر ِمَن السَماِء فـََتْخطَُفُه الطيـْ
  .}سورة احلج{) 31(الريُح ِفي َمَكاٍن َسِحيٍق  ِبهِ 

َر اللِه تَْأُمُروني َأْعُبُد أَيـَها اْلَجاِهُلوَن  :قال تعاىلو          َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك  )64(ُقْل َأفـََغيـْ
َبِل  )65(َوِإَلى الِذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن َعَمُلَك َولََتُكوَنن ِمَن اْلَخاِسرِيَن 

  .}سورة الزمر{ )66(اللَه فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشاِكرِيَن 
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َذِلَك ُهَدى اللِه يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط  :قال تعاىلو         
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن    .}سورة األنعام{) 88(َعنـْ

ِإنُه َمْن ُيْشِرْك بِاللِه فـََقْد َحرَم اللُه َعَلْيِه اْلَجنَة َوَمْأَواُه الناُر َوَما  :قال تعاىلو         
  .}سورة املائدة{) 72(لِلظاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر 

  046 :الحديث رقم         

َعَلى  -َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُكْنُت َرِديَف اَلنِيب : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعْنهُ  -ْبِن َجَبلٍ  َعْن ُمَعاذَ          
اَللُه : ؟ قـُْلتُ  َأَتْدِري َما َحق اَللِه َعَلى اْلِعَباِد، َوَما َحق اْلِعَباِد َعَلى اَللهِ ؟  يَا ُمَعاذُ : ِمحَاٍر فـََقاَل ِيل 

َحق اَللِه َعَلى اْلِعَباِد َأْن يـَْعُبُدوُه َوال ُيْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا، َوَحق اْلِعَباِد َعَلى اَللِه َأْن : َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ 
َب َمْن ال ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا رُ : ، قـُْلتُ ال يـَُعذِه، أََفال أَُبشاَس؟ قَالَ  يَا َرُسوَل اَللْرُهْم : اَلن ال تـَُبش

َيتِكُلوا   .}رواه البخاري ومسلم{ .}فـَ

  047 :الحديث رقم         

 - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -َجاَء أَْعرَاِيب ِإىل النيب : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعْنهُ  -رٍ ابِ جَ  نْ عَ         
وِجَبتاِن ؟ فـََقالَ : فقال

ُ
، الله َشْيئًا دَخَل الَجنةَ َمْن َمات َال ُيشِرُك بِ {:يا َرُسوَل اللِه، ما امل

   .}رواه ُمسلم{ .}َدَخَل النارَ  ْن ماَت ُيْشِرُك ِبِه َشْيئاً َومَ 

  048 :الحديث رقم        
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يَا  : ٌن ِبُعْسَفاَن أَْو ِبُقَدْيٍد، فـََقالَ أَنُه َماَت لَُه ابْ  -َرِضَي اَللُه َعْنهُ  - َعِن اْبِن َعباسٍ            
 :تـَُقولُ : فـََقالَ  ،ْجَتَمُعوا َلُه َفَأْخبَـْرتُهُ َفَخرََج فَِإَذا الناُس َقِد ا ،ُكَرْيُب اْنظُْر َما اْجَتَمَع َلُه الناسُ 

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفَأْخرُِجوُه فَِإين مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : نـََعْم ، قَالَ : ُهْم أَْربـَُعوَن ؟ قـُْلتُ 
فـَيَـُقوُم َعَلى َجَنازَتِِه َأْربـَُعوَن رَُجال ال ُيْشرُِكوَن بِاللِه  ،َما ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم َيُموتُ  {:يـَُقولُ 

  .}ابن حبان والبيهقي وغريهمو بو داود ومسلم وأمحد رواه أ{ . }َشفَعُهُم اللُه ِفيهِ  َشْيًئا ِإال

  049 :الحديث رقم         

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيِد ْبِن َفَضاَلَة ْبِن َأيب َفضاَلَة األَْنَصارِيوََكاَن ِمَن  -َرِضَي الل
ِإَذا َجَمَع اللُه اَألولِيَن {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اللهِ مسَِْعُت : الصَحابَِة، قَالَ 

َمْن َكاَن َأْشَرَك ِفي َعَمٍل َعِمَلُه : َواآلِخرِيَن لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة لِيَـْوٍم ال رَْيَب ِفيِه، نَاَدى ُمَنادٍ 
ْلَيْطُلْب ثـََوابَُه ِمْن ِعْنِدِه، فَِإن اللَه َأْغَنى الشرََكاِء َعِن  -َعز َوَجل  -لِلهِ  َأَحًدا، فـَ

 .}كما يف صحيح الرتغيب والرتهيب حسنحديث : وقال الشيخ األلباين .واه الرتمذي وابن ماجةر {. }الشْركِ 

  050: الحديث رقم         

َصلى اللُه  -َخطَبَـَنا َرُسوُل اللهِ : الَ قَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ريعَ شْ ى األَ وسَ يب مُ أَ  نْ عَ         
أَيـَها الناُس، اتـُقوا َهَذا الشْرَك، فَِإنُه َأْخَفى ِمْن َدبِيِب {:َذاَت يـَْوٍم فـََقالَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

نـَتِقيِه َوُهَو َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النْمِل يَا َرُسوَل  وََكْيفَ : فـََقاَل لَُه َمْن َشاَء اللُه َأْن يـَُقولَ . النْملِ 
ُقوُلوا اللُهم ِإنا نـَُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن ُنْشِرَك ِبَك َشْيًئا نـَْعَلُمُه، َوَنْستَـْغِفُرَك ِلَما َال : اللِه؟ قَالَ 

  .}صحيح الرتغيب والرتهيبكما يف حسنه األلباين  و والطرباين وابن أيب شيبة  رواه أمحد{.}نـَْعَلمُ 
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  051 :الحديث رقم         

ُك رْ الش  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب َبْكٍر الصّديق         
ه، كبارَ الشرِك و  غارَ صَ  كَ نْ أْذَهَب عَ َته لْ عَ ذا فَـ يٍء إِ لى شَ عَ  ُلكَ دُ أَ سَ مِل، وَ بيِب الن دَ  نْ فى مِ خْ أَ  مْ فيكُ 

قال األلباين يف {. }مُ لَ عْ أَ  ما الَ لِ  فُركَ غْ تَـ سْ أَ ُم، وَ لَ عْ نا أَ أَ وَ  كَ ِرَك بِ ْن ُأشْ أَ  كَ عوُذ بِ ي أَ نَ هم إِ الل : تقولُ 
 .}ضعفه غري واحدلكن . صحيح: صحيح اجلامع

           052: الحديث رقم         

ْعُت َرُسوَل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ            - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - مسَِ
ِإنَك َما َدَعوتَِنْي َوَرَجوتَِنْي َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِمْنَك َوال  ،يَا اْبَن َآَدمَ : َقاَل اُهللا تـََعاَلى{:يـَُقولُ 

َلو بـََلَغْت ُذنُوُبَك َعَناَن السَماِء ُثم استَـْغَفْرتَِنْي َغَفْرُت َلَك، يَا اْبَن َآَدَم ِإنَك  ،َدمَ أُبَاِلْي، يَا اْبَن آَ 
َرَواُه {. }ُتْشِرك ِبْي َشْيَئًا ألَتـَْيُتَك ِبِقَراِبَها َمغِفَرةً  ُثم لِقْيَتِنْي الَ  ،َلو َأتـَْيَتِنْي ِبِقَراِب اَألْرِض َخطَايَا

  .}َحِدْيٌث َحَسٌن َصَحْيحٌ : التـْرِمِذي َوقَالَ 

             053: الحديث رقم         

           يـَُقوُل اللهُ  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ          
-  َوَجل ْرِك، َفَمْن َعِمَل َعَمال َوَأْشَرَك ِفيِه َغْيِري :- َعزرََكاِء َعِن الشفَأَنَا ِمْنُه َبِريءٌ  ،َأنَا َأْغَنى الش، 

  }رواه مسلم وغريه{ . }َوُهَو ِللِذي َأْشَركَ 

َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْيِري، َمْن َعِمَل َعَمًال . َأنَا َأْغَنَى الّشرََكاِء َعِن الّشْركِ {:هُ نْ عَ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ          
  .}رواه مسلم{ .}تـَرَْكُتُه َوِشرَْكهُ 
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              054: الحديث رقم         

ِإن َأْخَوَف  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن لَِبيدٍ  َعْن َحمُْمودَ          
الريَاُء، يـَُقوُل اللُه  :يَا َرُسوَل اللِه، َوَما الشْرُك اَألْصَغُر؟ قَالَ : قَالُوا. َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الشْرَك اَألْصَغرَ 

نـَْيا، َفاْنظُُروا َهْل اْذَهُبوا َعَلى الِذيَن ُكْنُتم تـَُراُءوَن ِفي ال: َلُهْم يـَْوَم ُيَجاِزي اْلِعَباَد بَِأْعَماِلِهمُ  د
وصححه  ،أخرجه أمحد يف املسند، والبيهقي يف الشعب، وحّسن احلافظ إسناده يف بلوغ املرام{.}َتِجُدوَن ِعْنَدُهْم َجَزاءً 
  .} والرتهيب األلباين يف صحيح الرتغيب

        055: الحديث رقم         

َنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -اللُه َعْنهُ َرِضَي  -يرِ دْ َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُ           َصلى اللُه َعَلْيِه  -َخرََج َعَليـْ
َأَال ُأْخِبرُُكْم ِبَما ُهَو َأْخَوُف َعَلْيُكْم ِعْنِدي ِمْن { :َوَحنُْن نـََتَذاَكُر اْلَمِسيَح الدجاَل فـََقالَ  -َوَسلمَ 

يـَُزيُن َصَالَتُه : فـََقالَ بـََلى، : قـُْلَنا: ؟ قَالَ اْلَمِسيِح الدجالِ  ، َأْن يـَُقوَم الرُجُل ُيَصلي فـَ ْرُك اْلَخِفي الش
لباين يف صحيح وابن ماجة، واحلاكم يف مستدركه، وحسنه الشيخ األ خّرجه اإلمام أمحد{ .}ِلَما يـََرى ِمْن َنَظِر َرُجلٍ 

  .}الرتغيب والرتهيب

  056: الحديث رقم         

           :فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َخرََج النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن لَِبيدٍ  َحمُْمودَ َعْن          
رُجُل يـَُقوُم ال :يَا َرُسوَل اللِه، َوَما ِشْرُك السَرائِِر؟ قَالَ : قَالُوا. َأيـَها الناُس، ِإياُكْم َوِشْرَك السَراِئرِ { 

رواه ابن  { .}فـَُيَصلي، فـَيُـَزيُن َصالَتُه َجاِهًدا ِلَما يـََرى ِمْن َنَظِر الناِس ِإلَْيِه، َفَذِلَك ِشْرُك السَرائِرِ 
  .}خزمية يف صحيحه وابن أيب شيبة وعبد الرزاق والبيهقي، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب
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  057: الحديث رقم         

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ِلُكل نَِبي َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة، فـَتَـَعجَل ُكل نَِبي َدْعَوَتُه، َوِإني اْخَتَبْأُت َدْعَوِتي َشَفاَعًة {

َمْن َماَت ِمْن أُمِتي َال ُيْشِرُك بِاللِه  ،-ِإْن َشاَء اللهُ  - يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َفِهَي نَائَِلةٌ ِألُمِتي 
  .}وابن ماجة البخاري ومسلمأمحد و رواه { .}َشْيًئا

  058 :الحديث رقم         

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ قَاَل َرُسوُل : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعِن اْبِن َمْسُعودٍ          
  . }وصححه األلباين رواه أمحد وأبو داود{ . }كٌ رْ شِ  ةَ لَ وَ التـ وَ  مَ ائِ مَ الت ى وَ قَ الر  ن إِ {

  059 :الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ِإن َرُسوَل اللهِ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُرَوْيِفَع ْبِن ثَاِبتٍ  نْ عَ         
يَا ُرَوْيِفُع، لََعل اْلَحَياَة َسَتطُوُل ِبَك بـَْعِدي، فََأْخِبْر الناَس أَنُه َمْن َعَقَد {:قَالَ  - َوَسلمَ 

رواه { .}هُ ِلْحَيَتُه، َأْو تـََقلَد َوتـًَرا، َأْو اْستَـْنَجى ِبَرِجيِع َدابٍة َأْو َعْظٍم، فَِإن ُمَحمًدا َبِريٌء ِمنْ 
  .}ويف صحيح أيب داودوصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ،وأبو داود  والنسائي أمحد

  060 :الحديث رقم         

          :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  - رَ مَ عُ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
، وقال رواه أمحد والرتمذي واحلاكم بإسناد صحيح{. }َحَلَف ِبَغْيِر اِهللا فـََقْد َكَفَر َأْو َأْشَركَ َمْن  {

  .}األلباين حديث صحيح
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  061: الحديث رقم         

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  َكَذِلكَ   -ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  - َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمرَ         
إن اللَه يـَْنهاكم أْن َتْحِلفوا بآباِئُكم، َفَمْن كان حاِلًفا فـَْلَيْحِلْف بالله، أو  {:قَالَ 

  .}متفق عليه{. }لَِيْصُمتْ 

  062: الحديث رقم         

         :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأَيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ          
ال ِإَلَه ِإال اللُه، َوَمْن قَاَل : بِالالِت َواْلُعزى فـَْليَـُقلْ : َمْن َحَلَف ِمْنُكْم، فـََقاَل ِفي َحِلِفهِ { 

ْلَيَتَصد : ِلَصاِحِبهِ    .}موغريهوالرتمذي وأبو داود مسلم بخاري و أمحد والرواه {. }قتـََعاَل أُقَاِمْرَك فـَ

  063 :الحديث رقم        

            :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأِيب َذر  نْ عَ         
أَنُه َمْن َماَت ِمْن أُمِتي الَ ُيْشِرُك بِاللِه  - َبشَرِني: َأْو قَالَ  -أَتَاِني آٍت ِمْن رَبي فََأْخبَـَرِني {

  .}رواه مسلم{ .َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرقَ : َوِإْن َزَىن َوِإْن َسَرَق؟ قَالَ : قـُْلتُ  .َشْيًئا َدَخَل اْلَجنةَ 

  

  اهللاِ  رِ يْ غَ  اءُ عَ دُ  رِ بَ كْ اْألَ  كِ رْ الش  نَ مِ 
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َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعني فَِإني َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الداِع ِإَذا َدَعاِن  :قال تعاىل        
ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليـُْؤِمُنوا ِبي َلَعلُهْم يـَْرُشُدوَن    .}سورة البقرة{) 186(فـَ

َوقَاَل رَبُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن الِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي  :قال تعاىلو         
  .}سورة غافر{ )60(َسَيْدُخُلوَن َجَهنَم َداِخرِيَن 

يَن  :قال تعاىلو          َه ُمْخِلًصا َلُه الدفَاْعُبِد الل َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحق َأَال  )2(ِإنا أَنـْ
 بُونَا ِإَلى الللِيـَُقر َخُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإالِذيَن اتيُن اْلَخاِلُص َوال ِه الدِه لِل

نَـُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ِإن اللَه َال يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب  زُْلَفى ِإن اللَه يَ  ْحُكُم بـَيـْ
  .}سورة الزمر{) 3(َكفاٌر 

ِإْن َتْدُعوُهْم َال  )13(َوالِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيْمِلُكوَن ِمْن ِقْطِميٍر  :قال تعاىلو         
َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم َوَال 

  .}سورة قاطر{) 14(يـَُنبُئَك ِمْثُل َخِبيٍر 

 )20(َن َشْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقوَن َوالِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه َال َيْخُلُقو  :قال تعاىلو         
َعُثوَن  ُر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن أَياَن يـُبـْ   .}سورة النحل{) 21(َأْمَواٌت َغيـْ

ِإن الِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم فـَْلَيْسَتِجيُبوا  :قال تعاىلو         
أََلُهْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن ِبَها َأْم َلُهْم أَْيٍد يـَْبِطُشوَن ِبَها َأْم َلُهْم  )194( ُكْنُتْم َصاِدِقينَ َلُكْم ِإْن  

َأْعُيٌن يـُْبِصُروَن ِبَها َأْم َلُهْم َآَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها ُقِل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم ثُم ِكيُدوِن َفَال 
  .}عرافسورة األ{ )195(تـُْنِظُروِن 
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ا أَيـَها الناُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإن الِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن يَ  :قال تعاىلو         
بَاُب َشْيًئا َال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه  ُهُم الذ اللِه َلْن َيْخُلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُبـْ

سورة { )74(َما َقَدُروا اللَه َحق َقْدرِِه ِإن اللَه َلَقِوي َعزِيٌز  )73(ْلَمْطُلوُب َضُعَف الطاِلُب َوا
  .}احلج

ُقِل اْدُعوا الِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدونِِه َفَال َيْمِلُكوَن َكْشَف الضر َعْنُكْم  :قال تعاىلو         
َرُب َويـَْرُجوَن  )56(َوَال َتْحوِيًال  ُأولَِئَك الِذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَلى رَبِهُم اْلَوِسيَلَة أَيـُهْم َأقـْ

  .}سراءسورة اإل{) 57(رَْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذابَُه ِإن َعَذاَب رَبَك َكاَن َمْحُذورًا 

َوَمْن َأَضل ِممْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللِه َمْن َال َيْسَتِجيُب َلُه ِإَلى يـَْوِم  :قال تعاىلو         
َوِإَذا ُحِشَر الناُس َكانُوا َلُهْم َأْعَداًء وََكانُوا  )5(اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئِهْم َغاِفُلوَن 

  .}حقافسورة األ{ )6( ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفرِينَ 

َمَثُل الِذيَن اتَخُذوا ِمْن ُدوِن اللِه َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتَخَذْت  :قال تعاىلو         
ِإن اللَه يـَْعَلُم َما َيْدُعوَن  )41(بـَْيًتا َوِإن َأْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن 

َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلناِس َوَما يـَْعِقُلَها  )42(َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيءٍ 
  .}سورة العنكبوت{). 43(ِإال اْلَعاِلُموَن 

اللَه رَبُكْم َوَرب  )125(أََتْدُعوَن بـَْعًال َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْلَخاِلِقيَن  :قال تعاىلو         
  .}سورة الصافات{) 126(َآبَاِئُكُم اْألَولِيَن 

  064 :الحديث رقم        
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يف  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعْنها -ةَ شَ عائِ  نْ عَ         
  .}متفق عليه{. }َوالنَصاَرى اتَخُذوا قـُُبوَر أَنِْبَياِئِهْم َمَساِجدَ َلَعَن اللُه اْليَـُهوَد  {:هِ ضِ رَ مَ 

  065 :الحديث رقم        

َأَال : -َرِضَي اللُه َعْنه - قَاَل ِيل َعِلي ْبُن َأِيب طَاِلبٍ : َعْن َأِيب اْهلَياِج اْألََسِدي، قَالَ         
َأْن َال َتدََع تِْمثَاًال ِإال { ؟-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أَبـَْعُثَك َعَلى َما بـََعَثِين َعَلْيِه َرُسوُل اللهِ 
َته ًرا ُمْشرِفًا ِإال َسويـْ بـْ   . }رواه أمحد ومسلم والرتمذي وأبو داود{ .}َطَمْسَتُه، َوَال قـَ

  .}َمْسَتها طَ ّال ًة إِ ورَ ال صُ وَ {:ٍة ايَ وَ  رِ ِيف وَ         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

****  
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04   

  اتُ ي انِ يمَ ْإلِ اَ : ابُ بَ 
  مِ َال سْ ي اْإلِ فِ  يلٌ صِ أَ  لٌ صْ أَ  بِ يْ غَ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

  

َناُهْم يـُْنِفُقوَن : قال تعاىل         ) 3(الِذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَالَة َوِمما َرزَقـْ

ْبِلَك َوبِاْآلَِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن  ُأولَِئَك ) 4(َوالِذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَ
 .}سورة البقرة{)5(َعَلى ُهًدى ِمْن رَبِهْم َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

ُلَونُكُم اللُه ِبَشْيٍء ِمَن الصْيِد تـََنالُُه أَْيِديُكْم يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا لَيَ  :وقال تعاىل         بـْ
َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم   )94(َورَِماُحُكْم لِيَـْعَلَم اللُه َمْن َيَخافُُه بِاْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـَ

 .}سورة املائدة{

َوَهَذا  )49(ْلَغْيِب َوُهْم ِمَن الساَعِة ُمْشِفُقوَن الِذيَن َيْخَشْوَن رَبـُهْم بِا: وقال تعاىل        
ُتْم لَُه ُمْنِكُروَن  َزْلَناُه َأفَأَنـْ  .} سورة األنبياء{) 50(ِذْكٌر ُمَباَرٌك أَنـْ

ُه َوَال َتزُِر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َوِإْن َتدُْع ُمثْـَقَلٌة ِإَلى ِحْمِلَها َال ُيْحَمْل ِمنْ  :وقال تعاىل        
َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَبى ِإنَما تـُْنِذُر الِذيَن َيْخَشْوَن رَبـُهْم بِاْلَغْيِب َوَأقَاُموا الصَالَة َوَمْن 

 .}فاطرسورة {) 18(تـَزَكى فَِإنَما يـَتَـزَكى لِنَـْفِسِه َوِإَلى اللِه اْلَمِصيُر 
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ِإنَما تـُْنِذُر َمِن اتـَبَع الذْكَر َوَخِشَي الرْحَمَن بِاْلَغْيِب فـََبشْرُه ِبَمْغِفَرٍة : تعاىل قالو         
 .}يسسورة {) 11(َوَأْجٍر َكرِيٍم 

َر بَِعيٍد : تعاىل قالو          َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكل َأواٍب  )31(َوُأْزلَِفِت اْلَجنُة لِْلُمتِقيَن َغيـْ
اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم َذِلَك  )33(َمْن َخِشَي الرْحَمَن بِاْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب  )32( َحِفيظٍ 

َنا َمزِيٌد  )34(يـَْوُم اْلُخُلوِد    .}سورة ق{) 35(َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها َوَلَديـْ

َزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَـُقوَم : تعاىل قالو          َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَناِت َوأَنـْ
َزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلناِس َولِيَـْعَلَم اللُه َمْن يـَْنُصُرهُ   الناُس بِاْلِقْسِط َوأَنـْ

 َعزِيٌز  َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإن َه َقِوياحلديدسورة {) 25(الل{. 

سورة {) 12(ِإن الِذيَن َيْخَشْوَن رَبـُهْم بِاْلَغْيِب َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيٌر : وقوله تعاىل        
 .}امللك

  066: الحديث رقم        

َنا أَبُو ُمجَُعَة األَْنَصارِي َصاِحُب َرُسوِل اللهِ : َحيَْىي قالَ  ْبنِ َكرِيا ز  نْ عَ          َصلى  -َقِدَم َعَليـْ
َوَة يـَْوَمِئٍذ، فـََلما اْنَصَرَف  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  بـَْيَت اْلَمْقِدِس لُِيَصلَي ِفيِه، َوَمَعَنا َرَجاُء ْبُن َحيـْ

ُثُكْم : نَا االْنِصرَاَف قَالَ َخَرْجَنا َمَعُه لُِنَشيـَعُه، فـََلما أََردْ  ا ُأَحدَجائَِزًة، َوَحق َلُكْم َعَلي ِإن
ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اللهِ  َهاِت يـَْرَمحَْك اللُه، : فـَُقْلَنا: ، قَالَ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِحبَِديٍث مسَِ

يَا : فـَُقْلَنا: َوَمَعَنا ُمَعاٌذ َعاِشُر َعَشَرٍة، قَالَ  -َلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه عَ  - ُكنا َمَع َرُسوِل اللهِ : قَالَ 
َما َمنَـَعُكْم ِمْن َذِلَك { :َرُسوَل اللِه، َهْل ِمْن قـَْوٍم أَْعَظُم ِمنا َأْجرًا ؟ آَمنا ِبَك َواتـبَـْعَناَك، قَالَ 
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بـََلى قـَْوٌم يَْأُتوَن ِمْن بـَْعدُِكْم، ؟ ْحُي ِمَن السَماءِ َوَرُسوُل اللِه بـَْيَن َأْظُهرُِكْم، يَْأتِيُكُم اْلوَ 
يَْأتِيِهْم ِكَتاٌب بـَْيَن َلْوَحْيِن فـَيـُْؤِمُنوَن ِبِه َويـَْعَمُلوَن ِبَما ِفيِه، ُأولَِئَك َأْعَظُم ِمْنُكْم َأْجًرا، 

والطرباين واحلاكم يف مستدركه على رواه أمحد يف مسنده والدارمي {. }َوُأولَِئَك َأْعَظُم ِمْنُكْم َأْجًرا
  .}ورواه البخاري يف خلق أفعال العباد. الصحيحني

  067: الحديث رقم        

بَارِزًا  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكاَن النِيب : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ         
ميَاُن؟ قَالَ : فـََقالَ  -َعَلْيِه السَالمُ  - لِلناِس، َفأَتَاُه ِجْربِيلُ  يـَْوًما يَماُن َأْن تـُْؤِمَن بِاللِه {:َما اْإلِ اْإلِ

 .}ومسلم رواه البخاري{ . }َوَمَالِئَكِتِه َوبِِلَقائِِه َوُرُسِلِه َوتـُْؤِمَن بِاْلبَـْعث

  068 :الحديث رقم        

 :-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
يَا َرُسوَل اِهللا، َما : ، فـََهابُوُه َأْن َيْسأَُلوُه، َفَجاَء َرُجٌل َفَجَلَس ِعْنَد رُْكَبتَـْيِه فـََقالَ َسُلوِني{

ْسَالُم؟ قَالَ  : ، قَالَ َشْيًئا، َوتُِقيُم الصَالَة، َوتـُْؤِتي الزَكاَة، َوَتُصوُم رََمَضانَ َال ُتْشِرُك بِاِهللا : اْإلِ
ميَاُن؟ قَالَ : َصَدْقَت، قَالَ  َأْن تـُْؤِمَن بِاِهللا، َوَمَالِئَكِتِه، وَِكَتاِبِه، َوِلَقائِِه، : يَا َرُسوَل اِهللا، َما اْإلِ

يَا َرُسوَل اِهللا، َما : َصَدْقَت، قَالَ : ، قَالَ اْلَقَدِر ُكلهِ َوُرُسِلِه، َوتـُْؤِمَن بِاْلبَـْعِث، َوتـُْؤِمَن بِ 
ْحَساُن؟ قَالَ  : ، قَالَ َأْن َتْخَشى اَهللا َكأَنَك تـََراُه، فَِإنَك ِإْن َال َتُكْن تـََراُه فَِإنُه يـََراكَ : اْإلِ

َها بَِأْعَلَم ِمَن مَ : ؟ َقالَ  يَا َرُسوَل اِهللا، َمَىت تـَُقوُم الساَعةُ : قَالَ . َصَدْقتَ  ا اْلَمْسُئوُل َعنـْ
ُثَك َعْن َأْشَراِطَها اِئِل، َوَسُأَحدَها، َفَذاَك ِمْن َأْشَراِطَها، َوِإَذا : السِإَذا رَأَْيَت اْلَمْرَأَة تَِلُد رَبـ
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َها، َوِإَذا رَأَْيَت رَِعاَء رَأَْيَت اْلُحَفاَة اْلُعَراَة الصم اْلُبْكَم ُمُلوَك اْألَْرِض، َفَذاَك ِمْن َأْشَراطِ 
 ِإال َياِن، َفَذاَك ِمْن َأْشَراِطَها ِفي َخْمٍس ِمَن اْلَغْيِب َال يـَْعَلُمُهن اْلبَـْهِم يـََتطَاَوُلوَن ِفي اْلبـُنـْ

ْرَحاِم َوَما َتْدِري ِإن اَهللا ِعْنَدُه ِعْلُم الساَعِة َويـُنَـزُل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما ِفي اْألَ : ، ُمث قـَرَأَ اهللاُ 
ُمث : قَالَ . نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نـَْفٌس بَِأي َأْرٍض َتُموُت ِإن اِهللا َعِليٌم َخِبيرٌ 

ُه، فـََلْم جيَُِدو  ، فَاْلُتِمسَ رُدوُه َعَلي : -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَم الرُجُل، فـََقاَل َرُسوُل اهللاِ 
. }َهَذا ِجْبرِيُل، َأرَاَد َأْن تـََعلُموا ِإْذ َلْم َتْسأَُلوا: - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل َرُسوُل اهللاِ 

 .}ِإْسَناده َصِحيٌح، َرَواُه ُمْسِلٌم َعْن َأِيب َخْيَثَمة َعْن َجرِيٍر، واللفظ ملسلم: قال أبو نعيم{ 

  069: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ   -َعْن َعِلي ْبِن َأِيب طَاِلبٍ         
ال يـُْؤِمُن َعْبٌد َحتى يـُْؤِمَن بَِأْرَبٍع، َيْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه، َوأَني َرُسوُل اللِه {:- َوَسلمَ 

وابن ماجة،  الرتمذيأمحد و رواه {. }َحق، َويـُْؤِمُن بِاْلبَـْعِث بـَْعَد اْلَمْوِت، َويـُْؤِمُن بِاْلَقَدرِ بـََعثَِني بِالْ 
 .}صحيح: وقال الشيخ األلباين ،واحلاكم يف مستدركه

 

  .َاْإليَماُن ِبِصَفاِت اِهللا تـََعالى َكَما َأْخبَـَر ِبَها
  1ُمْخَتَصُر الصَفاِت الّذاتَِيةِ 

                                                           

عاملهم وجاهلهم،  ،ما اشتهر منها بني الناس الذاتية -جل وعال - يف ذكر صفاته تعاىل ساختصر بإذن اهللا -  1
اهللا لنفسه من  ثبتهأثبت للناس ما أن أوعليه حتتم علي  -إثباتا ونفيا، حقيقة وجمازا -وهذه الصفات اختلف فيها

  .ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل ،تشبيه أو تمثيل دون -صلى اهللا عليه وسلم -ثبته له رسولهأالصفات، وما 
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َولَــْم  )3(لَــْم يَِلــْد َولَــْم يُولَــْد  )2(اللــُه الصــَمُد  )1(قُــْل ُهــَو اللــُه َأَحــٌد  :قـال تعــاىل        
  .}سورة اإلخالص{ )4(َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد 

نَـُهَما فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر لِِعَباَدتِِه َهْل  :قال تعاىلو           َرب السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ
  .}سورة مرمي{ )65(تـَْعَلُم َلُه َسِميا 

ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن  :قال تعاىلو          فَاِطُر السَماَواِت َواْألَْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـْ
َعاِم َأْزوَ  لَُه َمَقالِيُد  )11(اًجا َيْذَرؤُُكْم ِفيِه لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السِميُع اْلَبِصيُر اْألَنـْ

رة سو { )12(السَماَواِت َواْألَْرِض يـَْبُسُط الرْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنُه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم 
  .}الشورى

اللُه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم  ِإن رَبُكمُ  :قال تعاىلو         
اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي اللْيَل النـَهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشْمَس َواْلَقَمَر َوالنُجوَم 

  .}سورة األعراف{ )54(اللُه َرب اْلَعاَلِميَن ُمَسخَراٍت بَِأْمرِِه َأَال َلُه اْلَخْلُق َواْألَْمُر تـََباَرَك 

لِلِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلَِخَرِة َمَثُل السْوِء َولِلِه اْلَمَثُل اْألَْعَلى َوُهَو  :قال تعاىلو         
  .}سورة النحل{ )60(اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 

ُتْم َال تـَْعَلُموَن  :قال تعاىلو          سورة { )74(َفَال َتْضرِبُوا لِلِه اْألَْمثَاَل ِإن اللَه يـَْعَلُم َوأَنـْ
  .}النحل
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اللُه نُوُر السَماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح  :قال تعاىلو         
ُتونٍَة َال  اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَجاَجُة َكأَنـَها َكوَْكٌب ُدري يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـْ

تـَُها ُيِضي ُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يـَْهِدي اللُه لُِنورِِه َشْرِقيٍة َوَال َغْربِيٍة َيَكاُد زَيـْ
  .}سورة النور{ )35(َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللُه اْألَْمثَاَل لِلناِس َواللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم 

    

يَماُن بِ    اْلَيِد ِفي اْلُقْرآِن َوالسنةِ  ِصَفةِ َاْإلِ
  اْلَكف َوِبِصَفِة 
 

  

َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َيُد اللِه َمْغُلوَلٌة ُغلْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَما قَالُوا َبْل َيَداُه  :قال تعاىل        
  .}64. سورة املائدة{ َمْبُسوطََتاِن يـُْنِفُق َكْيَف َيَشاءُ 

قَاَل يَا ِإْبِليُس َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي َأْسَتْكبَـْرَت َأْم   :قال تعاىلو         
  .}سورة ص{ )75(ُكْنَت ِمَن اْلَعالِيَن 

َوَما َقَدُروا اللَه َحق َقْدرِِه َواْألَْرُض َجِميًعا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة  :قال تعاىلو         
  .}سورة الزمر{ )67(َوالسماَواُت َمْطوِياٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى َعما ُيْشرُِكوَن 

  .}سورة امللك{ )1(َلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر تـََباَرَك الِذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو عَ  :قال تعاىلو         

ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكل َشْيٍء َوُهَو ُيِجيُر َوَال ُيَجاُر َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم  :قال تعاىلو         
  .}سورة املؤمنون{ )88(تـَْعَلُموَن 
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ْن ُقِل اللُهم َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِتي الْ  :قال تعاىلو          ُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِمم
ُر ِإنَك َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر  سورة { )26(َتَشاُء َوتُِعز َمْن َتَشاُء َوُتِذل َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْلَخيـْ

  .}آل عمران

َعاًما فـَُهْم َلَها َماِلُكوَن  :قال تعاىلو          َأَوَلْم يـََرْوا أَنا َخَلْقَنا َلُهْم ِمما َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنـْ
َها يَْأُكُلوَن  )71( َها رَُكوبـُُهْم َوِمنـْ َوَلُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفَال  )72(َوَذلْلَناَها َلُهْم َفِمنـْ

  .}سورة يس{ )73(َيْشُكُروَن 

  070: الحديث رقم        

      :أَنُه قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
أَنَا : يـَْقِبُض اللُه تـََباَرَك َوتـََعاَلى اْألَْرَض يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَيْطِوي السَماَء بَِيِميِنِه، ثُم يـَُقولُ  {

  .}محد البخاري ومسلم وغريهمرواه أ{ .}اْلَمِلُك أَْيَن ُمُلوُك اْألَْرضِ 

  071: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : َقالَ  -ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -ُعَمرَ َعْن َعْبِد اللِه ْبِن         
أَنَا : َيْطِوي اللُه السَمَواِت يـَْوَم اْلِقَياَمِة، ثُم يَْأُخُذُهن بَِيِدِه اْلُيْمَنى، ثُم يـَُقولُ  {:- َوَسلمَ 

أَنَا : اْلُمَتَكبـُروَن؟ ثُم َيْطِوي اْألَْرِضيَن ِبِشَماِلِه، ثُم يـَُقولُ اْلَمِلُك، أَْيَن اْلَجباُروَن؟ أَْيَن 
 .}واللفظ ملسلم. رواه البخاري ومسلم{. } ؟أَْيَن اْلُمَتَكبـُرونَ  ؟ُرونَ اْلَمِلُك، أَْيَن اْلَجبا

أَنُه َنظََر إَىل َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر  : مٍ سِ َوِيف َلْفٍظ ِيف الصِحيِح َعْن َعْبِد اللِه ْبِن مقْ          
 ِيبالن مَ  - َكْيَف َحيِْكي َأنُه َعَلْيِه َوَسلى اللُه َسَمَواتِِه َوَأْرَضُه بَِيِدِه، {:قَالَ  -َصليَْأُخُذ الل
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َحىت َنظَْرت إَىل اْلِمْنَربِ يـََتَحرك ، أَنَا اْلَمِلكُ : َويـَْبُسطَُها أَنَا اْلَمِلُك َويـَْقِبُض َأَصاِبَعهُ : َويـَُقولُ 
  }َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم؟ - َأَساِقٌط ُهَو ِبَرُسوِل اللهِ : ِمْن َأْسَفِل َشْيٍء ِمْنُه، َحىت إين أَُقولُ 

ى اْلِمْنَربِ َوُهَو َعلَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -رَأَْيت َرُسوَل اللهِ : َوِيف َلْفٍظ قَالَ          
: يَْأُخُذ اْلَجباُر َسَمَواتِِه َوَأْرَضُه، َوقـََبَض بَِيِدِه َوَجَعَل يـَْقِبُضَها َويـَْبُسطَُها َويـَُقولُ  {:يـَُقولُ 

نَا اْلَعزِيُز، أَنَا الرْحَمُن، أَنَا اْلَمِلُك، أَنَا اْلُقدوُس، أَنَا السَالُم، أَنَا اْلُمْؤِمُن، أَنَا اْلُمَهْيِمُن، أَ 
َيا َوَلْم َتُكْن َشْيًئا، أَنَا الِذي َأَعْدتَها، أَ  نـْ ِذي َبَدْأت الدُر، أَنَا الاُر، أَنَا اْلُمَتَكبـْيَن أَنَا اْلَجب

 .}اْلُمَتَكبـُروَن؟ أَْيَن اْلَجباُروَن؟

  072: الحديث رقم          

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ           
َفَق ُمنْ ، َسحاُء اللْيِل َوالنـَهارِ  ،َيِميُن اللِه َمَألى ال يَِغيُضَها نـََفَقةٌ {  ُتْم َما أَنـْ ُذ َخَلَق َأرَأَيـْ

َوَعْرُشُه َعَلى اْلَماِء َوبَِيِدِه اُألْخَرى  :قَالَ ي َيِميِنِه، يـُْنِقْص ِمما فِ ؟ فَِإنُه َلْم السَماَء َواَألْرضَ 
 .}رواه البخاري ومسلم{. } يـَْرَفعُ و  ْخِفضُ اَْلِميزاُن  يَ 

  073: الحديث رقم          

َصلى اهللاُ  -اللهِ  ُكْنُت ِعْنَد َرُسولِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعِدي ْبَن َحامتٍِ  َعنْ           
َلَة، َواآلَخُر َيْشُكو َقْطَع السِبيِل، فـََقاَل  ،َفَجاَءُه َرُجَالنِ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َأَحُدُمهَا َيْشُكو الَعيـْ
قَِليٌل،  فَِإنُه َال يَْأِتي َعَلْيَك ِإال : َأما َقْطُع السِبيلِ  {:- َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ 

َلةُ  فَِإن الساَعَة َال تـَُقوُم، َحتى َيطُوَف : َحتى َتْخُرَج الِعيُر ِإَلى َمكَة ِبَغْيِر َخِفيٍر، َوَأما الَعيـْ
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َنُه َأَحدُُكْم ِبَصَدقَِتِه، َال َيِجُد َمْن يـَْقبَـُلَها ِمْنُه، ثُم لََيِقَفن َأَحدُُكْم بـَْيَن َيَدِي اللِه لَْيَس بـَيْـ 
َنُه ِحَجاٌب َوَال تـَْرُجَماٌن يـُتَـْرِجُم َلُه، ثُم لَيَـُقوَلن لَهُ  َليَـُقوَلن : َوبـَيـْ بـََلى، : أََلْم ُأوِتَك َماًال؟ فـَ

 َليَـُقوَلن اَر، بـََلى، فـَيَـْنظُُر َعْن َيِميِنِه َفَال يـََرى ِإال الن : ثُم لَيَـُقوَلن أََلْم ُأْرِسْل ِإلَْيَك َرُسوًال؟ فـَ
ْلَيتِقَين َأَحدُُكُم الناَر َوَلْو ِبِشق َتْمَرٍة، فَإِ  ْن َلْم ثُم يـَْنظُُر َعْن ِشَماِلِه َفَال يـََرى ِإال الناَر، فـَ

  .}وغريه بألفاظ متقاربة رواه البخاري{. }َيِجْد فَِبَكِلَمٍة طَيَبةٍ 

  074: الحديث رقم          

ُهما -  َعْمروْبنِ ْن َعْبِد اللِه عَ            َصلى اللُه َعَلْيِه  -َرُسوُل اللهِ  َأن  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َعَلى َمَناِبَر ِمْن نُوٍر َعْن َيِميِن  -َعز َوَجل  -اْلُمْقِسِطيَن ِعْنَد اللهِ   ِإن  {:قَالَ  - َوَسلمَ 

رواه {. }، الِذيَن يـَْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِهْم َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلواالرْحَمِن، وَِكْلَتا َيَدْيِه َيِمينٌ 
  .}مسلم

  075: الحديث رقم          

قَاَل َرُسوُل : قَالَ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َنْضَلةَ يِه َماِلِك َعْن أَبِ  َعْن َأِيب اَألْحَوصِ           
 ،َوَيُد اْلُمْعِطي الِتي تَِليَها ،فـََيُد اللِه اْلُعْلَيا: األَْيِدي َثالثَةٌ {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

ابن خزمية و بو داود وأمحد أ{ .}َوال تـَْعَجْز َعْن نـَْفِسك َوَيُد الساِئِل السْفَلى، فََأْعِط اْلَفْضلَ 
  .}لباين يف صحيح الرتغيب والرتهيبوصححه األ. وغريهمِ 

 076: الحديث رقم          
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َصلى  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َمسَْعاَن اْلِكَالِيب  النـَواَس ْبنِ  َعنِ           
َواًما ،لرْحَمنِ اْلِميَزاُن بَِيَدِي ا{:يـَُقولُ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  َوُيْخِفُض آَخرِيَن ِإَلى يـَْوِم  يـَْرَفُع َأقـْ

 يف ختريج كتاب السنة، وصححه األلباين ،املستدركِ واحلاكم يف ابن حبان و ابن ماجة و محد أ رواه{ .}اْلِقَياَمة
 .}اسناده حسن صحيح: وقال

  077: الحديث رقم          

َصلى  - النيبّ  َعنِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ِد اِهللا بِن قَيٍس األْشعري بْ وَسى عَ  مُ ِيب أَ  َعنِ           
 إن اهللا تـََعاَلى يـَْبُسُط َيَدُه بالليِل لَِيُتوَب ُمِسيُء النـَهاِر، ويـَْبُسطُ { :قَالَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 .}رواه مسلم{. }َيَدُه بالنـَهاِر لَِيُتوَب ُمِسيُء الليِل، َحتى َتْطُلَع الشْمُس ِمْن َمْغرِِبها

  078: الحديث رقم          

َمْن {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ 
ا َتَصدَق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن َكْسٍب طَيٍب، َوَال َيْصَعُد ِإَلى اللِه ِإال الطيُب، فَِإن اللَه يـَتَـَقبـُلهَ 

ُه، َحتى َتُكوَن ِمْثَل الَجَبلِ  ي َأَحدُُكْم فـُُلويَها ِلَصاِحِبِه، َكَما يـَُربيـَُرب رواه {. }بَِيِميِنِه، ثُم
 .}ومسلمالبخاري 

  079: الحديث رقم          

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ          
ْبَل َأْن َيْخُلَق اْلَخْلقَ {  رواه { .}رَْحَمِتي َسبَـَقْت َغَضِبي :َكَتَب رَبُكْم َعَلى نـَْفِسِه بَِيِدِه قـَ
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. حسن صحيح :وقال يف صحيح ابن ماجة ،لباين يف صحيح اجلامعصححه األو  ،ابن ماجة الرتمذي وابن حبان
  .}بيده: مسلم مثله دون قولهو لبخاري ول

  080: الحديث رقم          

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َرُسوِل اللهِ قَاَل  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةبَ عْ شُ  نِ بْ  ةَ غريَ مُ الْ  نِ عَ           
ُهَو رَُجٌل َيِجيُء بـَْعَد َما : ى َأْهِل اْلَجنِة َمْنزَِلًة؟ قَالَ َسَأَل ُموَسى رَبُه َما َأْدنَ  {:- َوَسلمَ 

يـَُقاُل َلهُ ُأْدِخَل َأْهُل اْلجَ  َكْيَف َوَقْد نـََزَل   .َأْي َرب : فـَيَـُقولُ  .اْدُخْل اْلَجنةَ : نِة اْلَجنَة فـَ
يـَُقاُل َلهُ الناُس َمَنازِ  أَتـَْرَضى َأْن َيُكوَن َلَك ِمْثُل ُمْلِك َمِلٍك ِمْن : َلُهْم َوَأَخُذوا َأَخَذاِتِهْم؟ فـَ

َيا؟ فـَيَـُقولُ  نـْ فـَيَـُقولُ : ُمُلوِك الد ، َقاَل َوِمثْـُلُه، فَـ  َلَك َذِلَك َوِمثْـُلُه َوِمثْـُلُه َوِمثْـُلهُ : َرِضيُت َرب
يَـُقولُ : ِفي اْلَخاِمَسةِ  ، فـَ ْت نـَْفُسَك َوَلَك َما اْشتَـهَ  ،َهَذا َلَك َوَعَشَرُة َأْمثَاِلهِ : َرِضيُت َرب

ُنَك، فـَيَـُقولُ  ُأولَِئَك الِذيَن : َرب فََأْعَالُهْم َمْنزَِلًة؟ قَالَ  :قَالَ  .َرِضيُت َرب : َوَلذْت َعيـْ
َلْم تـََر َعْيٌن َوَلْم َتْسَمْع ُأُذٌن َوَلْم  ،ُهْم بَِيِديَغَرْسُت َكَراَمتَـ  ،َأَرْدتُ  َها فـَ َوَخَتْمُت َعَليـْ

َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما  :-َعز َوَجل  -َوِمْصَداقُُه ِفي ِكَتاِب اللهِ  :قَالَ . َيْخطُْر َعَلى قـَْلِب َبَشرٍ 
  .}رواه مسلم{. }ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قـُرِة َأْعُينٍ 

 081: الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َرُسوِل اللهِ قَاَل  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َحِكيِم ْبِن َجاِبرٍ          
 ،بَِيِدهِ َغَرَس اْلَجنَة : ُأْخِبْرُت َأن رَبُكْم َعز َوَجل َلْم َيَمس ِإال َثَالثََة َأْشَياءَ {:- َوَسلمَ 

وََكَتَب  ،-َعَلْيِه السَالمُ  -َوَخَلَق آَدمَ  ،َوِجَباَلَها اْلِمْسكَ  ،َوَجَعَل تـَُرابـََها اْلَوْرَس َوالزْعَفَرانَ 
األلباين يف خمتصر العلو للعلي  ، وصححهرواه اآلجري يف الشريعة{ .}-َعَلْيِه السَالمُ  -التـْورَاَة ِلُموَسى
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وإسناده " 303ص" "الشريعة"أخرجه اآلجري يف : قلت ":فقال األلباين) 104ح  130 - 129: ص(العظيم 
حنوه، لكن ليس فيه ذكر املس وغرس اجلنة، وصححه املؤلف " 68ص" "السنة"صحيح، وقد أخرجه عبد اهللا يف 

ج وأخر  .وعن خالد بن معدان حنوه. ورواه بتمامه عن عكرمة وسنده ضعيف". 2/ 179ق" "األربعني"أيضا يف 
  .-هذا التخريج منقول - .}ورجاله ثقات. فذكر مثله: الدارمي عن ميسرة قال

  082: الحديث رقم         

َرُسوِل َقاَل  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأن َكْعَب اْألَْحَباِر  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنسٍ          
َخَلَق آَدَم : َلْم َيَمس بَِيِدِه ِإال َثَالثَةً  -َعز َوَجل  - ِإن اللهَ  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

َلَح : فـََقاَلتْ : َتَكلِمي: ثُم قَالَ  َوَغَرَس اْلَجنَة بَِيِدهِ  ،وََكَتَب التـْورَاَة بَِيِدهِ  ،بَِيِدهِ  َقْد َأفـْ
 129: ص(خمتصر العلو للعلي العظيم  وصححه األلباين يفأخرجه اآلجري يف الشريعة كذلك { .}اْلُمْؤِمُنونَ 

  .}انظر التخريج السابق - )104ح  130 -

  083: الحديث رقم         

ُهَما -َعِن اْبِن ُعَمرَ             اْلَعْرَش، : ِدهِ َخَلَق اللُه تـََعاَلى َأْربـًَعا بِيَ  {:قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
قال  .إسناده صحيح رجاله ثقات{. }ُكْن َفَكانَ : َوآَدَم، ثُم قَاَل ِلُكل َشْيءٍ َوَعْدَن، َواْلَقَلَم، 

ونقله علي رضا يف حتقيقه  اهـ .صحيح: وقال الذهيب يف التلخيص .سناد ومل خيرجاهذا حديث صحيح اإله: احلاكم
وله حكم الرفع ألنه ال  وهو كما قاال: ( من هذه الطريق وقال علي رضا) 23ح  48/ 1(صفة اجلنة أليب نعيم 

 :فقال 53وَجوَد إسناده األلباين يف خمتصر العلو ح  .اهـ)  -صلى اهللا عليه وسلم -يقال إال عن توقيٍف من النيب
  .}اسناده جيد

    840: الحديث رقم        

َصلى الله َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  :قَالَ  -َماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -َعِن اْبِن ُعَمرَ         
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 :قَالَ  - وَِكْلَتا َيَدْيِه َيِمينٌ  - َأوُل َما َخَلَق اللُه تـََعاَلى اْلَقَلُم فََأَخَذُه بَِيِميِنهِ { :يـَُقولُ  - َوَسلمَ 
َيا َوَما َيُكوُن ِفيَها ِمْن َعَمٍل َمْعُموٍل ِبر َأْو ُفُجوٍر َرْطٍب َأْو يَاِبسٍ  نـْ فََأْحَصاُه  ،َفَكَتَب الد

َرُءوا :فـََقالَ  .ِعْنَدُه ِفي الذْكرِ  َهَذا ِكَتابـَُنا يـَْنِطُق َعَلْيُكْم بِاْلَحق ِإنا ُكنا َنْستَـْنِسُخ َما  : اقـْ
: ابن أيب عاصم يف: رواه{.}فـََهْل َتُكوُن النْسَخُة ِإال ِمْن َشْيٍء َقْد فُرَِغ ِمْنهُ  .ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

 .}وصحَحه األلباين. واآلجري يف الشريعةالسنة، 

    085: الحديث رقم        

َخَلَق  َلما{:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُهَريـَْرةَ  ِيب أَ  َعنْ         
ْذ أَيـُهَما ِشْئَت يَا آَدُم، خُ : َم َونـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه، قَاَل بَِيِدِه َوُهَما َمْقُبوَضَتانِ اللُه آدَ 

، َوِإَذا ُكل َذا ِفيَها آَدُم َوُذريـُتهُ إِ ، فَ َتا َيَداُه َيِميٌن ُمَبارََكٌة، ثُم َبَسَطَها، وَِكلْ يَيِميَن رَب : فـََقالَ 
ُهْم ِعْنَدُه ُعْمُرُه َمْكُتوبٌ  ابن أيب عاصم يف السنة، وابن حبان، واحلاكم وصحَحه، : رواه { .}ِإْنَساٍن ِمنـْ

 .}وحسنه األلباين يف خترجيه للسنة. األمساء والصفات: والبيهقي يف
   

   086: الحديث رقم       

َنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َجَبلٍ  ُمَعاَذ ْبنِ  َعنْ         َصلى اللُه  -اْحَتَبَس َعَليـْ
َفَخرََج َرُسوُل ، َذاَت َغَداٍة َعْن َصَالِة الصْبِح َحىت ِكْدنَا نـَتَـرَاَءى قـَْرَن الشْمسِ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

فـََلما َسلَم  ،َصَالتِهِ  َسرِيًعا فـَثـُوَب بِالصَالِة َوَصلى َوَجتَوَز ِيف  -ِه َوَسلمَ َصلى اللُه َعَليْ  - اللهِ 
ُثُكْم َما َحَبَسِني{ :قَالَ  ي َسُأَحدَنا فـََقاَل ِإن َبَل ِإلَيـْ ُتْم َعَلى َمَصافُكْم ثُم َأقـْ َعْنُكْم  َكَما أَنـْ

نَـَعْسُت ِفي َصَالِتي ،ِإني ُقْمُت ِمْن اللْيِل َفَصلْيُت َما ُقدَر ِلي ،اْلَغَداةَ  َحّتى  فـَ
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َقْظتُ  أََتْدِري ِفيَم  ،يَا ُمَحمدُ  :ِفي َأْحَسِن ُصورٍَة فـََقالَ  -َعز َوَجل  -فَِإَذا أَنَا ِبَربي ،اْستَـيـْ
ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمَألُ  ،يَا ُمَحمدُ  :قَالَ  ،يَا َرب  َال َأْدِري :قـُْلتُ  ؟اْلَمَألُ اْألَْعَلى َيْخَتِصمُ 
ُتُه َوَضَع َكفُه بـَْيَن َكِتَفي َحتى َوَجْدُت بـَْرَد أَنَاِمِلِه بـَْيَن  .َرب  َال َأْدِري :قـُْلتُ  ؟اْألَْعَلى فـََرأَيـْ
 ؟ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمَألُ اْألَْعَلى ،دُ يَا ُمَحم  :فـََقالَ  ،َشْيٍء َوَعَرْفتُ  فـََتَجلى ِلي ُكل  ،َصْدِري

 ،نـَْقُل اْألَْقَداِم ِإَلى اْلُجُمَعاتِ  :قـُْلتُ  ؟اْلَكفارَاتُ  َوَما :قَالَ  .ِفي اْلَكفارَاتِ  :قـُْلتُ 
َوَما  :قَالَ  .اْلُوُضوِء ِعْنَد اْلَكرِيَهاتِ  َوِإْسَباغُ  ،َوُجُلوٌس ِفي اْلَمَساِجِد بـَْعَد الصَالةِ 

 .َسلْ  :قَالَ  .َوالناُس نَِيامٌ  َوالصَالةُ  ،َولِيُن اْلَكَالمِ  ،ِإْطَعاُم الطَعامِ  :قـُْلتُ  ؟الدرََجاتُ 
َراتِ  :قـُْلتُ  َوَأْن  ،اْلَمَساِكينِ  َوُحب  ،َوتـَْرَك اْلُمْنَكَراتِ  ،اللُهم ِإني َأْسأَُلَك ِفْعَل اْلَخيـْ

َر َمْفُتونٍ  ،تـَْغِفَر ِلي َوتـَْرَحَمِني َنًة ِفي قـَْوٍم فـَتَـَوفِني َغيـْ  ،ُحبكَ  َوَأْسأَُلكَ  ،َوِإَذا َأَرْدَت ِفتـْ
َصلى اللُه  -َوقَاَل َرُسوُل اللهِ  .َوُحب َعَمٍل يـَُقربُِني ِإَلى ُحبكَ  ،َوُحب َمْن ُيِحبكَ 

وقال الرتمذي . يب عاصمأمحد الرتمذي ابن رواه أ{. }َوتـََعلُموَهاِإنـَها َحق فَاْدُرُسوَها  :- َوَسلمَ  َعَلْيهِ 
 .حديث حسن صحيح: لت حممد بن امساعيل البخاري عن هذا احلديث فقالأهذا حديث حسن صحيح وقد س

  .}محد شاكر االلباينأكما صححه   4/73وصححه ابن العريب يف احكام القران 

   087: الحديث رقم        

 ن إِ { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اللهِ  ن أَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - سٍ نَ أَ  نْ عَ         
ا نَ دْ زِ  :رٍ كْ بَ  وبُ أَ  الَ قَ فَـ  .فلْ أَ  ةِ ائَ مَ بعَ رْ ي أَ تِ م أُ  نْ مِ  ةَ ن جَ الْ  لَ خِ دْ يُ  نْ ي أَ نِ دَ عَ وَ  - ل جَ وَ  ز عَ  - اهللاَ 

 الَ قَ فَـ  .اذَ كَ هَ وَ : قَالَ  .اهللاِ  ولَ سُ ا رَ ا يَ نَ دْ زِ : قَالَ  -هِ يْ دَ يَ  عَ مجَ وَ  -ذاكَ هَ وَ : الَ قَ . اهللاِ  ولَ سُ ا رَ يَ 
ا مَ وَ  ،رُ مَ ا عُ  يَ ِين عْ دَ : - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - رٍ كْ بَ  وبُ أَ  الَ قَ فَـ . كَ بُ سْ حَ : -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رُ مَ عُ 
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 ةَ ن اجلَْ  هُ قَ لْ خَ  لَ خَ دْ أَ  شاءَ  نْ إِ : - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رُ مَ عُ  الَ قَ فَـ ا؟ نَ ل كُ   ةَ ن ا اجلَْ نَ لَ خِ دْ يُ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ 
 :وقال. أخرجه مقبل الوادعي{ .}رُ مَ عُ  قَ دَ صَ : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -الَ قَ فَـ . ةٍ دَ احِ وَ  ف كَ بِ 

خلف بن هشام بالشك، ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، مرة عن أيب بكر بن عمري عن أبيه البيهقي و رواه 
إن اهللا تبارك : -رضي اهللا عنه -فقال عمر: عمري عن أيب عمري وقالومرة عن أيب بكر بن أنس عن أيب بكر بن 
  .أيب بكر: بدل عمري،: وقال يف ابتدائه فقال. وتعاىل إن شاء أدخل الناس اجلنة مجلة واحدة

وقد  .وهو على شرط الشيخني: قلت .هذا اإلسناد تفرد به عبدالرزاق): 394ص 1ج(قال احلافظ ابن كثري 
قي، أهو عن ذا السند، وفيه الشك كما يف حديث خلف عند البيه) 165ص 3ج( أخرجه أمحد يف مسنده

يضر هذا االختالف ألن قتادة قد مسع  وال -أو عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس -معمر عن قتادة عن أنس
  .}فاحلديث يف الشواهد واملتابعات من أنس، وإن كان مدلسا

   088: الحديث رقم          

َع أَبَا ُهَريـَْرةَ  َعْن َسِعيِد ْبِن َيَسارٍ             هِ ــــــــــــقَاَل َرُسوُل الل : يـَُقولُ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -أَنُه مسَِ
َما َتَصدَق َأَحٌد ِبَصَدَقٍة ِمْن طَيٍب، َوَال يـَْقَبُل اللُه ِإال {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - 

تَـْربُو ِفي َكف الرْحَمِن َحتى َتُكوَن  الطيَب، ِإال َأَخَذَها الرْحَمُن بَِيِميِنِه َوِإْن َكاَنْت َتْمَرًة، فـَ
ُه َأْو َفِصيَلهُ َأْعَظَم ِمَن اْلجَ  ي َأَحدُُكْم فـَُلوالرتمذي و مسلم و البخاري و محد رواه أ {. }َبِل، َكَما يـَُرب

   .}وغريهم

  
يَماُن ِبِصَفَتِي اْألََصاِبِع َواْألَنَاِملِ    َاْإلِ

         

   089: الحديث رقم       
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - أََتى النِيب : قَالَ  -َعْنهُ َرِضَي اللُه  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ          
يَا ُحمَمُد، إن اللَه َجيَْعُل السَمَواِت َعَلى إْصَبٍع، َواْألَْرِضَني َعَلى : َرُجٌل ِمْن اْليَـُهوِد فـََقالَ 

، إْصَبٍع، َواْجلَِباَل َعَلى إْصَبٍع، َواْلَماَء َوالثـَرى َعَلى إْصبَ  ُهنٍع، َوَسائَِر اْخلَْلِق َعَلى إْصَبٍع، فـَيَـُهز
َحىت َبَدْت  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َفَضِحَك النِيب : أَنَا اْلَمِلُك، أَنَا اْلَمِلُك، قَالَ : فـَيَـُقولُ 

ْبَضُتُه  َوَما َقَدُروا اللهَ {:نـََواِجُذُه َتْصِديًقا لَِقْوِل احلَْْربِ، ُمث قـَرَأَ  َحق َقْدرِِه َواْألَْرُض َجِميًعا قـَ
  .}رواه البخاري ومسلم وغريمها{. }.}67.سورة الزمر{. يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسماَواُت َمْطوِياٌت بَِيِميِنهِ 

   090: الحديث رقم        

َصلى  -أَنُه مسََِع َرُسوَل اللهِ  -َماَعنـْهُ َرِضَي اللُه  -َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ َعْن َعْبِد اللِه ْبِن         
ِإن قـُُلوَب بَِني آَدَم ُكلَها بـَْيَن ِإْصبَـَعْيِن ِمْن َأَصاِبِع الرْحَمِن   {:يـَُقولُ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

اللُهم  :-ُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى الل  -ُمث قَاَل َرُسوُل اللهِ  .ِحٍد ُيَصرفُُه َحْيُث َيَشاءُ َكَقْلٍب َوا
  .}رواه أمحد ومسلم وابن حبان والنسائي وغريهم{. }َصرْف قـُُلوبـََنا َعَلى طَاَعِتكَ  ،ُمَصرَف اْلُقُلوبِ 

   091: الحديث رقم        

َصلى  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اْلِكالِيب  َمسَْعانَ  ْبنِ  النـواسِ  َعنِ         
َشاَء َأْن  ، ِإنْ ْيِن ِمْن َأَصاِبِع الرْحَمنِ ِإال بـَْيَن ُأْصبـُعَ َما ِمْن قـَْلٍب  {:يـَُقولُ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

صححه ابن و  .ابن ماجة وابن حبانه وغريهمو أمحد  رواهُ {  .}، َوِإْن َشاَء َأْن يُزِيَغُه َأزَاَغهيُِقيَمُه َأقَاَمهُ 
  .}البخاري صحيح على شرط: وقاللباين يف ختريج كتاب السنة األوصححه . تيمية يف درء التعارض

   092: الحديث رقم        
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َها -َعْن َعاِئَشةَ            - َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكاَن َرُسول الله: قَاَلتْ  - َرِضَي الله َعنـْ
ْلِبي َعَلى ِدينك {:َكِثريًا َما َيْدُعو َما  ،يَا َرُسول الله :قـُْلت .يَا ُمَقلب اْلُقُلوب ثـَبْت قـَ

لَْيَس ِمْن قـَْلب ِإال َوُهَو بـَْين ُأْصبـَُعْيِن ِمْن َأَصاِبع  :فـََقالَ  .َأْكَثر َما َتْدُعو ََِذا الدَعاء
رَبـَّنا َال  :َأَما َتْسَمِعي قـَْوله .الرْحَمن ِإَذا َشاَء َأْن يُِقيَمُه َأقَاَمُه َوِإَذا َشاَء َأْن يُزِيغُه َأزَاَغهُ 

. سورة آل عمران{ ا بـَْعد ِإْذ َهَديْتَنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنك رَْحَمة ِإنك أَْنَت اْلَوهابُتزِْغ قـُُلوبنَ 

َوَلِكْن َأْصُلُه ثَاِبت ِيف الصِحيَحْنيِ َوَغْريمهَا ِمْن طُُرق   ،َغرِيب ِمْن َهَذا اْلَوْجهوهو . صححه أمحد شاكر{ .}}8
َوَقْد َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالنَساِئّي َواْبن َمْرُدَويه ِمْن َحِديث َأِيب َعْبد الرْمحَن  .َكِثريَة ِبُدوِن زِيَاَدِة ذِْكِر َهِذِه اْآليَة اْلَكرِميَة

   -التخريج منقول -.}َوَعْبد الله ْبن َوْهب ِكَالُمهَا َعْن َسِعيد ْبن َأِيب أَيوب ن ِحبانّي َوابْ اْلَمْقُربِّي زَاَد النَسائِ 

   093: الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ           :- َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي الله َعنـْ
} ْحَمنِ ِإنفَِإَذا َأرَاَد َأْن يـَْقِلَب قـَْلَب َعْبٍد  ،قـُُلوَب اْلِعَباِد بـَْيَن ُأْصبـَُعْيِن ِمْن َأَصاِبِع الر

َلَبهُ  : لباين يف ختريج كتاب السنةوقال األ. -رضي اهللا عنها -م سلمةأوسط عن رواه الطرباين يف املعجم األ{ .}قـَ
  .}صحيح لغريه

   094: الحديث رقم        

َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلت -َرِضَي الله َعْنهُ  - احِ ر اجلَ  نِ بْ  رَ امِ عَ  ةَ دَ يْ بَـ عُ  ِيب أَ  َعنْ         
 ؟َألُ األعلىفيَم َيْخَتِصُم المَ : الَ قَ ُصورٍَة، فَـ  نِ سَ حْ أَ  رأْيُت رَبي ِفي{:- الله َعَلْيِه َوَسلمَ 

َتِصُم فيَم َيخْ : ال َأْدِري، فوضَع َيَدُه بين َكِتَفي حتى وَجْدُت بـَْرَد أناِمِله ثُم قال: فُقْلتُ 
ِإْسباُغ : وما الَكفارَاُت ؟ قـُْلتُ : في الَكفارَاِت والدرََجاِت، قال: ؟ قـُْلتُ الَمَألُ األعلى
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ُجُمَعاِت، وانِْتظَاُر الصالِة بعَد الصالِة، الُوُضوِء في السبَـَراِت، ونـَْقُل اَألْقَداِم إلى ال
 بالِليِل والناسُ  الةٌ صَ ِإْطَعاُم الطَعاِم، وِإْفَشاُء السالِم، وَ : ؟ قـُْلتُ فما الدرََجاتُ : قال

اللهم إني أسأُلَك َعَمًال بِالَحَسناِت، : ُقلْ : ؟ قالما َأُقولُ : قـُْلتُ : ُقْل، قال: نياٌم، قال
َنًة وأنا فيِهْم؛ فَاْقِبْضِني إليَك غيَر َمْفُتونٍ وتـَرًْكا لِ  . }ْلُمْنَكَراِت، وإذا أرْدَت في قوٍم ِفتـْ

  .}لباين يف السلسلة الصحيحةصححه األ{

  

  ِبِصَفِة اْلَوْجهِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 
  

َها فَاٍن  :قال تعاىل         َقى َوْجُه رَبَك ُذو اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم  )26(ُكل َمْن َعَليـْ َويـَبـْ
بَاِن ) 27( ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب سورة الرمحن{ )28(فَِبَأي{.  

َوَال َتدُْع َمَع اللِه ِإَلًها َآَخَر َال ِإلََه ِإال ُهَو ُكل َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَهُه  :قال تعاىلو         
   .}سورة القصص{ )88(ُم َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن َلُه اْلُحكْ 

ٌر لِلِذيَن  :قال تعاىلو          َفَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السِبيِل َذِلَك َخيـْ
  .}سورة الروم{) 38(يُرِيُدوَن َوْجَه اللِه َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

ِإنَما  )8(َويُْطِعُموَن الطَعاَم َعَلى ُحبِه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسيًرا  :قال تعاىلو         
  .}سورة االنسان{) 9(ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللِه َال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكورًا 

 ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِه اْألَْعَلى ِإال ) 19(َوَما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى  :قال تعاىلو         
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   .}سورة الليل{)21(َوَلَسْوَف يـَْرَضى  )20(

. سورة آل عمران{فَِإْن َحاجوَك فـَُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِلِه َوَمِن اتـبَـَعِن  :قال تعاىلو         

20{.   

َوالِذيَن َصبَـُروا اْبِتَغاَء َوْجِه رَبِهْم َوَأقَاُموا الصَالَة َوأَنـَْفُقوا ِمما  :قال تعاىلو         
اِر  َئَة ُأولَِئَك َلُهْم ُعْقَبى الديا َوَعَالنَِيًة َوَيْدرَُءوَن بِاْلَحَسَنِة السَناُهْم ِسر سورة { )22(َرزَقـْ

  .}الرعد

  095: الحديث رقم         

َصلى اللُه  - قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -أَبِيهِ  َعنْ  بـُْرَدةَ  َأِيب  َعنْ        
ْخِفُض اْلِقْسَط يَ ، ال يـَْنَبِغي َلُه َأْن يـََنامَ ِإن اللَه ال يـََناُم وَ  {:، فـََقالَ بَِأْربَعٍ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

ْبَل ، يـُْرَفُع ِإلَْيِه َعمَ َويـَْرفـَُعهُ  اللْيِل،  َعَملِ النـَهاِر قـَْبَل  ، َوَعَملُ النـَهارِ َعَمِل ُل اْللْيِل قـَ
 هِ قِ لْ خَ  نْ مِ  هُ رُ صَ بَ  هِ يْ لَ ى إِ هَ تَـ ا انْـ مَ ُسُبَحاُت َوْجِهِه  َألْحَرَقتْ  َلْو َكَشَفهُ  ،رُ و ِحَجابُُه الن{. 

  .}رواه أمحد ومسلم وابن ماجة وغريهم{

  096: الحديث رقم       

َصلى اللُه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -ُعَمرَ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ          
َلُكْم اْنطََلَق َثَالثَُة رَ {:يـَُقولُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  بـْ َمِبيَت ِإَلى َغاٍر َحتى َأَوْوا الْ ْهٍط ِممْن َكاَن قـَ

ِإنُه َال يـُْنِجيُكْم : ْت َعَلْيِهُم اْلَغاَر، فـََقاُلوا، فَاْنَحَدَرْت َصْخَرٌة ِمَن اْلَجَبِل َفَسد َفَدَخُلوهُ 
ُهمْ اللَه ِبَصاِلِح َأْعَمالِ ِمْن َهِذِه الصْخَرِة ِإال َأْن َتْدُعوا   اللُهم َكاَن ِلي: ُكْم، فـََقاَل رَُجٌل ِمنـْ
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َلُهَما أَ أَبـََواِن َشْيَخاِن َكِبيَرانِ  بـْ َنَأىْهًال َوَال َماًال ، وَُكْنُت َال َأْغِبُق قـَ ِبي ِفي طََلِب َشْيٍء  ، فـَ
َلْم أُ  يـَْوًما ، وََكرِْهُت َجْدتـُُهَما نَاِئَمْينِ َما فـَوَ ، َفَحَلْبُت َلُهَما َغُبوقـَهُ رِْح َعَلْيِهَما َحتى نَاَمافـَ

َلُهَما َأْهًال َأْو َماًال َأْن َأْغِبَق  َتِظُر اْسِتيَقاقـَبـْ َلِبْثُت َواْلَقَدُح َعَلى َيَدي أَنـْ َظُهَما َحتى بـََرَق ، فـَ
َقظَا َفَشرِبَا َغُبوقـَُهَما، فَاْستَـ اْلَفْجرُ  ، فـََفرْج اْبِتَغاَء َوْجِهكَ ْلُت َذِلَك ، اللُهم ِإْن ُكْنُت فـَعَ يـْ

َفَرَجْت َشْيًئا َال َيْسَتِطيعُ ِفيِه ِمْن َهِذِه الصْخَرةِ  َعنا َما َنْحنُ               قَاَل النِيب ، وَن اْلُخُروجَ ، فَانـْ
اَنْت َأَحب الناِس اللُهم َكاَنْت ِلي بِْنُت َعم كَ : َوقَاَل اْآلَخرُ : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

، فََأَرْدتـَُها َعْن نـَْفِسَها ِنيِإَلي ْت ِبَها َسَنٌة ِمَن السى أََلمي َحتَفَجاَءْتِني نَ ، فَاْمتَـنَـَعْت ِمن ،
ِإَذا  تىحَ  ،، فـََفَعَلتْ َي بـَْيِني َوبـَْيَن نـَْفِسَهاَعَلى َأْن ُتَخل  ا ِعْشرِيَن َوِماَئَة ِديَنارٍ فََأْعطَْيتـُهَ 

َها قَاَلتْ  ، فـََتَحرْجُت ِمَن اْلُوُقوِع ض اْلَخاَتَم ِإال ِبَحقهِ َال ُأِحل َلَك َأْن تـَفُ : َقَدْرُت َعَليـْ
َها َها َوِهَي َأَحب الناِس ِإَلي  ،َعَليـْ ، اللُهم الذَهَب الِذي َأْعطَْيتـَُهاَوتـَرَْكُت  ،فَاْنَصَرْفُت َعنـْ

ُرْج َعنا َما َنْحُن ِفيهِ فـََعْلُت اْبِتَغاَء َوْجِهَك فَ  ِإْن ُكْنتُ  َر أَنـُهْم افـْ َفَرَجِت الصْخَرُة َغيـْ ، فَانـْ
َهاَال َيْسَتطِ  اللُهم : َوقَاَل الثاِلثُ  :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب ، يُعوَن اْلُخُروَج ِمنـْ

َر رَُجٍل َواِحٍد تـََرَك الِذي َلُه َوَذَهَب فـََثمْرُت ِإني اْسَتْأَجْرُت  ُأَجَراَء فََأْعطَْيتـُُهْم َأْجَرُهْم َغيـْ
يَا َعْبَد اللِه، َأد ِإَلي َأْجِري، : ْت ِمْنُه اْألَْمَواُل، َفَجاَءِني بـَْعَد ِحيٍن فـََقالَ َأْجَرُه َحتى َكثـُرَ 

ِبِل َواْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َوالرِقيقِ ى مِ ُكل َما تـَرَ : فـَُقْلُت َلهُ  ، يَا َعْبَد اللهِ : فـََقالَ  .ْن َأْجِرَك ِمَن اْإلِ
ُرْك ِمْنُه  ،فَاْسَتاَقهُ  فََأَخَذُه ُكلهُ  ،ِإني َال َأْستَـْهِزُئ ِبكَ : ِزُئ ِبي، فـَُقْلتُ َال َتْستَـهْ  َلْم يـَتـْ فـَ

َفَرَجِت ، فَ ِلَك اْبِتَغاَء َوْجِهكَ ْلُت ذَ ، اللُهم فَِإْن ُكْنُت فـَعَ َشْيًئا ُرْج َعنا َما َنْحُن ِفيِه، فَانـْ افـْ
  .}رواه البخاري ومسلم{. }، َفَخَرُجوا َيْمُشونَ الصْخَرةُ 
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  َاْإليَماُن ِبِصَفَتِي الساِق َكَما ِفي اْلَخَبرِ 
  

 )42(يـَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَلى السُجوِد َفَال َيْسَتِطيُعوَن  :قال تعاىل        
سورة { )43(َخاِشَعًة أَْبَصارُُهْم تـَْرَهُقُهْم ِذلٌة َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإَلى السُجوِد َوُهْم َساِلُموَن 

  .}القلم

  097: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن َرُسوُل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -اِهللا ْبِن َمْسُعودٍ َعْن َعْبِد         
َيْجَمُع اُهللا األولِيَن واآلِخرِيَن ِلِميَقاِت يـَْوٍم َمْعلوٍم ِقياًما أربعيَن َسَنًة، َشاِخَصًة  {:قالَ 

َضاِء، َويـَْنِزُل اللُه ِفي ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم ِمَن أَْبصارُُهْم إلى السماِء يـَْنَتِظُروَن َفْصَل القَ 
، ثُم يـَُناِدي ُمَنادٍ  ِذي َخَلَقُكْم : اْلَعْرِش ِإَلى اْلُكْرِسيُكُم الاُس أَْلم تـَْرَضْوا ِمْن رَبَها النأَيـ

يـَُولَي ُكل نَاٍس َما َكاَن يـَتَـَولى َويـَْعُبُد  َوَرزََقُكْم َوَأَمرَُكْم َأْن تـَْعُبُدوُه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َأنْ 
َيا؟ أَلَْيَس َذِلَك َعْدال ِمْن رَبُكْم؟ قَاُلوا نـْ ُل َلُهْم َأْشَباُه َما  : ِفي الدَيَتَمث يَـْنطَِلُقوَن، فـَ بـََلى فـَ

ُهْم مَ  ُهْم َمْن يـَْنطَِلُق ِإَلى الشْمِس، َوِمنـْ ْن يـَْنطَِلُق ِإَلى القمر، وإلى َكانُوا يـَْعُبُدوَن، َفِمنـْ
ًرا َشْيطَاُن  األوثان، ويتمثل ِلَمْن َكاَن يـَْعُبُد ِعيَسى َشْيطَاُن ِعيَسى، َوِلَمْن َكاَن يـَْعُبُد ُعَزيـْ

َيَتَمثُل الرب  دٌ م حَ ى مُ قَ بْـ يَـ ر، وَ يْ زَ عُ  َيْأتِيِهْم فـَيَـُقولُ  -َعز َوَجل  -َوأُمُتُه، فـَ َلُكْم ال َما : َلُهْم فـَ
يَـُقولُ : تـَْنطَِلُقوَن َكَما اْنطََلَق الناُس؟ فـَيَـُقوُلونَ  َناُه، فـَ َناُه َعَرفـْ َنُه َعالَمٌة فَِإَذا رَأَيـْ نَـَنَا َوبـَيـْ : بـَيـْ

َقى . َيْكِشُف َعْن َساقٍ : َما ِهَي؟ فـَيَـُقوُلونَ  َفِعْنَد َذِلَك َيْكِشُف َعْن َساِقِه فـََيِخروَن، َويـَبـْ
ِاْرفـَُعوا : ورُُهْم َكَصَياِصي اْلبَـَقِر يُريدوَن السُجوَد َفال َيْسَتِطيعوَن ثُم يَقولُ قـَْوٌم ظُهُ 
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 بُرُؤوَسُكْم، فـَيـُْعِطيِهْم نُورَُهْم َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِهْم، َوالر-  َوَجل رواه {. }َأَماَمُهمْ  - َعز
وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب . ن عبد اهللا بن مسعودالطرباين يف املعجم الكبري، واحلاكم بنحوه وصححه ع

   .}والرتهيب 

  098: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -اهللاِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ مسَِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -يرِ دْ اخلْ  يدٍ عِ  سَ ِيب أَ َعْن         
َقى َمْن َكاَن َيْكِشُف رَبـَنا َعْن َساِقِه، {:ولُ قُ يَـ  - َوَسلمَ  فـََيْسُجُد َلُه ُكل ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمَنٍة، َويـَبـْ

يَـُعوُد َظْهُرُه طَبَـًقا َواِحًدا َيْذَهُب لَِيْسُجَد فـَ َيا رِيَاًء َوُسْمَعًة، فـَ نـْ رواه {. }َيْسُجُد ِفي الد
يف اخلالف السابق يف  نصٌ هو دُت للحديث شاهداً آخر مرفوعاً و وجو : -رمحه اهللا -قال األلباين. البخاري ومسلم

 … ذا جمع اهللا العباد بصعيد واحدإ {:إىل القراء لعزته وصراحته وهوفأحب أن أسوقه  ،إسناده قويالساق و 
 :ذلك قول اهللا تعالىيكشُف لهم عن ساقه فيقعون سجوداً، و ، فإذا تعرف إلينا عرفناه: هل تعرفونه ؟ فيقولون

يبقى كُل منافق فال و  .}سورة القلم{ )42(يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَلى السُجوِد َفَال َيْسَتِطيُعوَن 
إسحاق  ؛ إال ابنسناد جيد رجاله ثقات رجال الصحيحهذا إو  :قلتُ  }، ثم يقودهم إلى الجنةيسُجدَ يستطيع أن 

 :قال .يوم يكشف عن ساق{:ا آخر عن أيب هريرة خمتصرًا بلفظجدت له شاهدإمنا أخرج له مسلم متابعة، مث و 
  .} 129/  2باين ـ السلسلة الصحيحة ـ األل  .}وجل عن ساقه يكشف اهللا عز

  

  الرْجلِ َأِو  ِبِصَفِة اْلَقَدمِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 
  

َوأُْزِلَفِت  )30(يـَْوَم نـَُقوُل ِلَجَهنَم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد  :قال تعاىل        
َر بَِعيٍد    .}سورة ق{ )31(اْلَجنُة لِْلُمتِقيَن َغيـْ
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  099: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -اهللاِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ مسَِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
 هُ مَ دَ ا قَ يهَ فِ  ةِ ز عِ الْ  ب رَ َع ضَ ى يَ تّ تـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد حَ  مُ ن هَ جَ  الُ زَ  تَـ َال {:ولُ قُ يَـ  - َوَسلمَ 

  .}البخاري ومسلمو محد أ رواه{.} ضٍ عْ ى بَـ لَ ا إِ هَ ضُ عْ بَـ ى وَ زْ يُـ وَ  ِعزِتكَ وَ  تَـُقوُل َقْط َقطْ فَـ 

  100: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -اهللاِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ مسَِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
يَن مِ الَ ب العَ ا رَ َع فيهَ ضَ ى يَ تّ تـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد حَ و يـََزاُل يـُْلَقى ِفيَها ال { :ولُ قُ يَـ  - َوَسلمَ 

نُة جَ اُل الْ زَ  تَـ َال ، وَ وكَرِمكَ  زِتكَ عِ ، بِ قْد، قدْ : ولُ قُ تَـ  م ، ثُ ضٍ عْ ى بَـ لَ إِ ا هَ ضُ عْ ي بَـ وِ زَ نْـ يَـ ، فَـ َدَمهُ قَ 
ومسلم  رياالبخأمحد و رواه {. }ةِ ن جَ َل الْ ضْ فَ  مْ ِكنَـهُ ، فُيسْ ى يُنشَئ اُهللا لها َخلًقاتّ حَ  ،ْفُضلُ تَـ 

  }بألفاظ متقاربة

     101:الحديث رقم      

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اهللاِ  ولَ سُ رَ  ن أَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ي رِ دْ اخلُ  يدٍ عِ سَ  يبأَ  نْ عَ          
 ونَ رُ بـ كَ تَ مُ الْ وَ  ةُ رَ بِ ابَ جَ الْ  ينِ لُ خُ دْ يَ  ب رَ  ايَ  :ارُ النّ  تِ الَ قَ فَـ  ،ارُ النّ وَ  ةُ ن جَ الْ  تِ رَ خَ تَ فْـ اِ  {:قالَ 

 .ينُ اكِ سَ مَ الْ وَ  اءُ رِ قَ فُ الْ وَ  اءُ فَ عَ الض  ينِ لُ خُ دْ يَ  ب رَ  يْ أَ  :ةُ ن جَ الْ  تِ الَ قَ وَ  .رافُ شْ اْأل وَ  وكُ لُ مُ الْ وَ 
 تِ نْ أَ  :ةِ نّ جَ لْ لِ  الَ قَ وَ  .أشاءُ  َمنْ  ِبكِ  ِصيبُ أُ  َعَذاِبي ْنتِ  أ :ارِ لنّ لٍ  - ل جَ وَ  ز عَ  -اهللاُ  ولُ قُ يَـ فَـ 
 :ولُ قُ تَـ فَـ  اهَ لُ هْ أَ  ارِ النّ  يفِ  ىقَ لْ يُـ فَـ  ،ِمْلُؤها ِمْنُكما َواِحَدةٍ  ِلُكلّ وَ  ،ءٍ يْ شَ  ل كُ   تْ عَ سِ وَ  يتِ مَ حْ رَ 

 ِمنْ  َهلْ  :ولُ تقُ وَ  ايهَ فِ  ىقَ لْ يُـ وَ  ؟ َمزِيدٍ  ِمنْ  َهلْ  :ولُ تقُ وَ  ايهَ فِ  ىقَ لْ يُـ وَ  :قالَ  ؟َهْل ِمْن َمزِيدٍ 
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 امّ أَ وَ  .ينِ دْ قَ  ي،نَ دْ قَ  :ولُ قُ تَـ وَ  ىوَ زْ تُـ فَـ  اهَ يْـ لَ عَ  هُ مَ دَ قَ  عَ ضَ يَ فَـ  ،ل جَ وَ  ز عَ  اهَ يَـ تِ أْ يَ  ىتّ حَ  ؟ َمزِيدٍ 
  .}رواه أمحد{. }اءشَ يَ  امَ  قاً لْ خَ  اهَ لَ  اهللاُ  ئُ شِ نْ يُـ فَـ  ،ىقَ بْـ يَـ  نْ أَ  اهللاُ  اءَ شَ  امَ  ايهَ فِ  ىقَ بْـ يَ فَـ  ةُ ن جَ الْ 

  102: الحديث رقم        

يـََزاُل َجَهنُم  ال{:قَاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم: ْبِن َماِلٍك قَالَ  َعْن أََنسَ         
يـُْلَقى ِفيَها َوِهَي تـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد َحتى يَْأتِيَـَها َرب اْلَعاَلِميَن فـََيَضَع َرب اْلَعاَلِميَن 

َزِوي بـَْعُضَها ِإَلى بـَْعٍض َوتـَُقوُل َقْد َقْد َأْو تـَُقوُل َقْط َقْط ِبِعزِتَك وََكَرِمكَ  يَـنـْ  .}َقَدَمُه فـَ
 .}وهو صحيح يب عاصمأ ابنرواه {

  103: الحديث رقم        

             :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِيب الن  الَ قَ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ةَ رَ يْـ رَ هُ  ِيب أَ  نْ عَ         
وُل قُ تَـ ا فَـ هَ يْـ لَ عَ  َمهُ دَ َمزِيٍد حتى يَْأتَِيها اهللاُ فَيَضَع قَ  نْ مِ  لْ وُل هَ قُ تَـ الناِر َأْهُلها وَ يـُْلَقى في  {

  .}اسناده صحيح: أخرجه األلباين يف ختريج كتاب السنة، وقال{.}َقْط َقطْ 

   104: الحديث رقم        

         :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِيب الن  الَ قَ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ هُ  ِيب أَ  نْ عَ         
 :ةُ ن جَ الْ  تِ الَ قَ وَ  .ينَ رِ ب جَ تَ مُ الْ وَ  ينَ رِ ب كَ تَ مُ الْ بِ  تُ رْ وثِ أُ  :ارُ النّ  تِ الَ قَ فَـ  ،ارُ النّ وَ  ةُ ن جَ الْ  تِ اج حَ تَ  {
أْنِت  :ةِ ن جَ لْ لِ  -ل جَ وَ  ز عَ  -اهللاُ  الَ قَ  .مْ هِ طِ قَ سْ وَ  اسِ الن  اءُ فَ عَ ضُ  ّال إِ  ينِ لْ خُ دْ يَ  َال  يَ لِ  امَ 

ِبِك َمْن  بُ ذ عَ أُ أْنِت َعَذاِبي  ا،مَ ن إِ  :ارِ لنّ لِ  الَ قَ وَ  .يادِ بَ عِ  نْ مِ  َمْن أشاءُ  هابِ  مُ حَ رْ أَ رَْحَمِتي 
 هُ لَ جْ رِ  عَ ضَ يَ  ىتّ حَ  ئُ لِ تَ مْ تَ  َال فَ  ارُ النّ  اأمّ فَ  ،ِمْنُكما ِمْلُؤهاَوِلُكّل َواِحَدٍة  ،يادِ بَ عِ  نْ مِ  أشاءُ 
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 هِ قِ لْ خَ  نْ مِ  اهللاُ  مُ لِ ظْ يَ  َال وَ  ،بـَْعُضَها ِإَلى بـَْعضٍ  وىزْ يُـ وَ  ئُ لِ تَ مْ تَ  كَ الِ نَ هُ فَـ  ،َقْط َقطْ  :ولُ قُ تَـ فَـ 
  .}رواه البخاري{. }رآخَ  قاً لْ خَ  اهَ لَ  ئُ شِ نْ يُـ  اهللاَ  ن إْ فَ  ةُ ن جَ الْ  ام أَ وَ  ،داحَ أَ 

          105: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -اهللاِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ مسَِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َنسَ َعْن أَ         
َويـُْلَقى ِفيَها َوتـَُقوُل  :قَالَ  ؟يـُْلَقى ِفي الناِر َأْهُلَها َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدٍ  {:ولُ قُ يَـ  - َوَسلمَ 

تَـُقولُ  ؟َهْل ِمْن َمزِيدٍ  أخرجه كذلك األلباين يف {.} َقْط َقطْ  :َحتى َيَضَع رِْجَلُه َأْو َقَدَمُه ِفيَها فـَ
  } ختريج كتاب السنة، وقال إسناده صحيح

  106: الحديث رقم        

 َال  شُ رْ عَ الْ ، وَ نِ يْ مَ دَ قَ الْ  عُ ضِ وْ مَ  يّ سِ رْ كُ لْ اَ  {:قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -اسٍ بّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ         
واحلاكم يف املستدرك وصححه على شرط  ،رواه ابن خزمية وابن أيب شيبة والدارمي {. }هُ رَ دْ قَ  دٌ حَ أَ  رُ د قَ يُـ 

   .}الشيخني ووافقه الذهيب، وصححه األلباين يف خمتصر العلو، وأمحد شاكر يف عمدة التفسري

  

  ِبِصَفَتِي السْمِع َواْلَبَصرِ َاْإليَماُن 
  

َنا َأْو َأْن َيْطَغى  :قال تعاىل         قَاَل َال َتَخافَا  )45(قَاَال رَبـَنا ِإنـَنا َنَخاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ
  .}سورة طه{ )46(ِإنِني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى 
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بُوِن  :قال تعاىلو          ي َأَخاُف َأْن ُيَكذِإن َوَيِضيُق َصْدِري َوَال يـَْنطَِلُق ) 12(قَاَل َرب
قَاَل َكال ) 14(َوَلُهْم َعَلي َذْنٌب فََأَخاُف َأْن يـَْقتـُُلوِن  )13(ِلَساِني فََأْرِسْل ِإَلى َهاُروَن 

تَِيا ِفْرَعْوَن فـَُقوَال ِإنا َرُسوُل َرب اْلَعاَلِميَن فَأْ  )15(فَاْذَهَبا ِبَآيَاتَِنا ِإنا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَن 
  .}سورة الشعراء{ )16(

ِإن الِذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اللِه َوأَْيَماِنِهْم َثَمًنا قَِليًال ُأولَِئَك َال َخَالَق  :قال تعاىلو         
يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َلُهْم ِفي اْآلَِخَرِة َوَال ُيَكلُمُهُم اللُه وَ  َال يـَْنظُُر ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَك

  .}سورة آل عمران{ )77(أَلِيٌم 

َلَقْد َسِمَع اللُه قـَْوَل الِذيَن قَاُلوا ِإن اللَه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء َسَنْكُتُب  :قال تعاىلو         
َلُهُم اْألَْنِبَياَء بَِغْيِر َحق َونـَُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيِق  تـْ   .}سورة آل عمران{ )181(َما قَاُلوا َوقـَ

قـَْوَل الِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللِه َقْد َسِمَع اللُه  :قال تعاىلو         
  .}سورة اادلة{ )1(َواللُه َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ِإن اللَه َسِميٌع َبِصيٌر 

َأْم َيْحَسُبوَن أَنا َال َنْسَمُع ِسرُهْم َوَنْجَواُهْم بـََلى َوُرُسلَُنا َلَدْيِهْم  :وقال تعاىل      
ُسْبَحاَن َرب  )81(ُقْل ِإْن َكاَن لِلرْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأوُل اْلَعاِبِديَن  )80(َيْكتُُبوَن 

  .}سورة الزخرف{ )82(السَماَواِت َواْألَْرِض َرب اْلَعْرِش َعما َيِصُفوَن 

 )218(الِذي يـََراَك ِحيَن تـَُقوُم  )217(َوتـَوَكْل َعَلى اْلَعزِيِز الرِحيِم  :قال تعاىلو         
  .}سورة الشعراء{ )220(ِإنُه ُهَو السِميُع اْلَعِليُم  )219(َوتـََقلَبَك ِفي الساِجِديَن 
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َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللُه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستـَُردوَن ِإَلى  :قال تعاىلو         
  .}سورة التوبة{ )105(َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة فـَيـَُنبُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

تـَْعُبُد َما َال َيْسَمُع َوَال يـُْبِصُر َوَال يـُْغِني ِإْذ قَاَل ِألَبِيِه يَا أََبِت ِلَم  :قال تعاىلو         
  .}سورة مرمي{ )42( َعنَك َشْيًئا

قَاَل َرب السْجُن َأَحب ِإَلي ِمما َيْدُعونَِني ِإلَْيِه َوِإال َتْصِرْف َعني   :قال تعاىلو         
فَاْسَتَجاَب َلُه رَبُه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهن  )33(َكْيَدُهن َأْصُب ِإلَْيِهن َوَأُكْن ِمَن اْلَجاِهِليَن 

  .}يوسفسورة { )34(ِإنُه ُهَو السِميُع اْلَعِليُم 

  107: الحديث رقم        

َصلى اللُه  -قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - اَألْشَعرِي  َأِيب ُموَسى نْ عَ         
َيْخِفُض ، ال يـَْنَبِغي لَُه َأْن يـََنامَ ، وَ ِإن اَهللا ال يـََنامُ  {:فـََقالَ  ِخبَْمِس َكِلَماتٍ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

ْبَل َعَمِل النـَهارِ ، يـُْرَفُع ِإلَْيِه َعَمُل الل اْلِقْسَط َويـَْرفـَُعهُ  َهاِر قـَْبَل َعَمِل ، َوَعَمُل النـ ْيِل قـَ
تَـَهى ِإلَْيِه َبَصُرُه ِمْن  َلْو َكَشَفهُ  ،، ِحَجابُُه النورُ اللْيلِ  َألْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انـْ
والبزار يف ، والكبري والطرباين يف األوسط، ابن حبان يف صحيحهو ابن ماجه و  مسلمو  أمحد أخرجه{. }َخْلِقه
  .}وغريهم ،الطيالسي يف مسنده، و مسنده

 108: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيهِ : قَالَ  -َرِضَي اللا َمَع َرُسوِل اللُه  -ُكنى اللَصل
َنا َعلَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ  َصلى  - ؛ فـََقاَل النِيب َأْصَواتـَُنا، اْرتـََفَعْت ى َواٍد َهلْلَنا وََكبـْرنَاَفُكنا ِإَذا َأْشرَفـْ
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ْدُعوَن َأَصم َوَال فَِإنُكْم َال تَ  ،يَا أَيـَها الناُس، اْربـَُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكمْ  {:- اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
  .}رواه البخاري ومسلم {. }، تـََباَرَك اْسُمُه َوتـََعاَلى َجدهُ َعُكْم ِإنُه َسِميٌع َقرِيبٌ ِإنُه مَ  ،َغائًِبا

  109: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيا َمَع َرُسوِل : قَالَ  -َرِضَي اللهِ ُكنُه  -اللى اللَصل
ِإال َرفـَْعَنا  ،َوال نـَْهِبُط ِيف َوادٍ  ،َوال نـَْعُلو َشَرفًا ،َفَجَعْلَنا ال َنْصَعُد َشَرفًا، ِيف َغزَاةٍ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

يَا أَيـَها  {:فـََقالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفَدنَا ِمنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  ،َأْصَواتـََنا بِالتْكِبريِ 
ُفِسُكمْ  ،الناسُ  َما َتْدُعوَن َسِميًعا ِإن  ،، فَِإنُكْم ال َتْدُعوَن َأَصم َوال َغائًِبااْربـَُعوا َعَلى أَنـْ
َرُب ِإَلى َأَحدُِكمْ َبِصيًرا ومسلم  أمحد والبخاري رواه{. }ِمْن ُعُنِق رَاِحَلِتهِ  ، ِإن الِذي َتْدُعوَن َأقـْ

  .}بألفاظ متقاربة داود وغريهمبو أو 

  110: الحديث رقم        

-أَبِيَها َوَعنْ  اَعنـْهَ  اللهُ  َرِضيَ  -َعاِئَشةَ  َأن  -َماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -الزبـَْريِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ َعْن         
  ِيبمَ  - َزْوَج النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَها -َصلثـَْتُه أَنـ هِ  َحدُه َعَلْيِه  -قَاَلْت لَِرُسوِل اللى اللَصل

َلَقْد َلِقيُت  {:فـََقال اَن َأَشد ِمْن يـَْوِم ُأُحٍد؟، َهْل أََتى َعَلْيَك يـَْوٌم كَ يَا َرُسوَل اللهِ : - َوَسلمَ 
ُهْم يـَْوَم اْلَعَقَبةِ  - ِمْن قـَْوِمكِ   دِ ، ِإْذ َعَرْضُت نـَْفِسي َعَلى اْبِن َعبْ - وََكاَن َأَشد َما َلِقيُت ِمنـْ

، َوأَنَا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، فَاْنطََلْقُت ْم ُيِجْبِني ِإَلى َما َأَرْدتُ ، فـَلَ يَالِيَل ْبِن َعْبِد ُكَاللٍ 
َلْم َأْسَتِفْق ِإال ِبَقْرِن  َظْرُت ، فـَنَ ا ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلْتِني، فَِإَذا أَنَ الثـَعاِلِب فـََرفـَْعُت رَْأِسيفـَ

َناَداِني فـََقالَ فَِإَذا ِفيَها ِجبْ  ، َوَما ْد َسِمَع قـَْوَل قـَْوِمَك َلكَ قَ  -َعز َوَجل  -ِإن اللهَ : رِيُل، فـَ
َناَداِني َمَلُك : َتْأُمَرُه ِبَما ِشْئَت ِفيِهْم، قَالَ َوَقْد بـََعَث ِإلَْيَك َمَلَك اْلِجَباِل لِ  ،رُدوا َعَلْيكَ  فـَ
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َوأَنَا َمَلُك  ،ِإن اللَه َقْد َسِمَع قـَْوَل قـَْوِمَك َلكَ  ،يَا ُمَحمدُ : الَ َوَسلَم َعَلي ثُم قَ  ،اْلِجَبالِ 
ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهُم  ؟ِني بَِأْمِرَك َفَما ِشْئتَ ، َوَقْد بـََعثَِني رَبَك ِإلَْيَك لَِتْأُمرَ اْلِجَبالِ 

َبْل َأْرُجو َأْن ُيْخِرَج اللُه ِمْن  :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللهِ  ؟اْألَْخَشبَـْينِ 
  .}رواه البخاري ومسلم وغريمها{. }َأْصَالِبِهْم َمْن يـَْعُبُد اللَه َوْحَدُه َال ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا

  

نَـْينِ  انُ يمَ ْإلِ اَ    ِبِصَفِة اْلَعيـْ
 

  .}سورة طه{ )39(َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًة ِمني َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني  :قال تعاىل      

َنا ِإلَْيِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا :وقال تعاىل           .}27.سورة املؤمنون{ فََأْوَحيـْ

َواْصِبْر ِلُحْكِم رَبَك فَِإنَك بَِأْعيُِنَنا َوَسبْح ِبَحْمِد رَبَك ِحيَن تـَُقوُم  :وقال تعاىل        
  .}سورة الطور{ )48(

  111: الحديث رقم        

َصلى  - ذُِكَر الدجاُل ِعْنَد النِيب : قَالَ  - َماَرِضَي اُهللا َعنـْهُ  - ُعَمرَ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ         
َوَأَشاَر بَِيِدِه  -ِإن اللَه لَْيَس بَِأْعَورَ ، اللَه ال َيْخَفى َعَلْيُكمْ  ِإن { :فـََقالَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

َنُه ِعَنَبٌة طَاِفَيةٌ الدجاَل َأْعَوُر اْلُيْمَنىَوِإن اْلَمِسيَح  -ِإَىل َعْيِنهِ    .}متفق عليه {. }، َكَأن َعيـْ

  112: الحديث رقم        
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، َر بـَْنيَ َظْهرَاينَِ الناسِ َأن اْلَمِسيَح ذُكِ  - َماَرِضَي اُهللا َعنـْهُ  - ُعَمرَ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ         
، َأال ِإن اْلَمِسيَح الدجاَل اللَه لَْيَس بَِأْعَورَ  ِإن {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 

َنُه ِعَنَبٌة طَاِفَيةٌ   ،َأْعَوُر َعْيِن اْلُيْمَنى   .}َرَواُه اْلُبَخارِي  {. } َكَأن َعيـْ

  113: الحديث رقم        

ِإن الّلَه يَْأُمرُُكْم َأن ُتؤدوْا  :اَىل عَ تَـ  هُ لَ وْ أ قَـ رَ قْ يَـ  هُ ن أَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ  هُ ِيب أَ َعْن         
ا يهَ لِ  تَ ِيت ال وَ  نَهِ ذُ ى أُ لَ عَ  هُ امَ هَ بْـ إِ  عُ ضَ يَ فَـ  .َسِميعًا َبِصيراً : تـََعاَىل  هِ لِ وْ  قَـ َىل إِ  اَألَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها

 عُ ضَ يَ ا وَ هَ أُ رَ قْ يَـ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اهللاِ  سولَ رَ  تُ عْ مِ ا سَ ذَ كَ هَ  {:ولُ قُ يَـ وَ  هِ نِ يْ ى عَ لِ عَ 
ِإن اللَه يَْأُمرُُكْم : كان أبو هريرة يقرأ هذه اآلية: عند أيب داود بلفظ قريب وفيه زيادةو  .رواه الدارمي{ .}هِ يْ عَ بُـ صْ أُ 

َصلى  -رأيت رسول اهللا: قال } 58 .النساء  { سميًعا بصيًرا : إىل قوله تعاىل ...َأن تـَُؤدوا اَألَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها
َصلى اللُه َعَلْيِه  -  رأيت رسول اهللا: " قال أبو هريرة. أذنه واليت تليها على عينهه على يضع إام -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

أن هللا مسًعا وبصرًا : " يعين .إن اهللا سميع بصير :يعين: قال املقرئ : ال ابن يونسق. ها ويضع إصبعيه أيقر  -َوَسلمَ 
  .}4103كتاب السنة، باب يف اجلهمية ، رقم احلديث : أخرجه أبو داود. وهذا رد على اجلهمية: قال أبو داود" 

  114: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - اهللاِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ مسَِ  :قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -رٍ امِ عَ  نِ بْ  ةَ بَ قْ عُ َعْن         
ذكره ابن حجر يف {. }هِ يْ نَـ يْـ  عَ َىل إِ  ارَ شَ أَ وَ  .يرٌ صِ بَ  يعٌ مِ ا سَ نَ بـ رَ  ن إِ { :َربِ نْ مِ ى الْ لَ عَ  ولُ قُ يَـ  - َوَسلمَ 
  .}عن البيهقي، وسنده حسن 373/13الفتح 
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يَماُن بَِأن ِللِه نـَْفساً َعَلى اْلَحِقيَقةِ    َاْإلِ
  

ُقْل ِلَمْن َما ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض ُقْل لِلِه َكَتَب َعَلى نـَْفِسِه الرْحَمَة  :قال تعاىل         
ُفَسُهْم فـَُهْم َال يـُْؤِمُنوَن   )12(لََيْجَمَعنُكْم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َال رَْيَب ِفيِه الِذيَن َخِسُروا أَنـْ

 .}سورة األنعام{

َال يـَتِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمْن يـَْفَعْل  :وقال تعاىل        
 ُه نـَْفَسُه َوِإَلى اللرُُكُم اللُهْم تـَُقاًة َوُيَحذ ِه َذِلَك فـََلْيَس ِمَن اللِه ِفي َشْيٍء ِإال َأْن تـَتـُقوا ِمنـْ

  .}سورة آل عمران{) 28(اْلَمِصيُر 

  .}سورة طه{) 41(َواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي  :وقال تعاىل        

قَاَل ُسْبَحاَنَك َما  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - على لسان نبيه عيسى وقال تعاىل        
َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما لَْيَس ِلي ِبَحق ِإْن ُكْنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم َما ِفي نـَْفِسي َوَال 

ُم اْلغُُيوِب  َك أَْنَت َعالسورة املائدة{ )116(َأْعَلُم َما ِفي نـَْفِسَك ِإن{.  

  115: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َذرصَ  -َرِضَي الل ِيبمَ َعْن النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَعْن  يهِ وِ رْ ِفيَما يَـ  -ل
َنكُ  {:أَنُه قَالَ  -تـََباَرَك َوتـََعاَىل  - اللهِ  ْم يَا ِعَباِدي ِإني َحرْمُت الظْلَم َعَلى نـَْفِسي َوَجَعْلُتُه بـَيـْ

، يَا ُتُه فَاْستَـْهُدوِني َأْهدُِكمْ ، يَا ِعَباِدي ُكلُكْم َضال ِإال َمْن َهَديْـ َتظَاَلُمواُمَحرًما َفَال 
، يَا ِعَباِدي ُكلُكْم َعاٍر ِإال فَاْسَتْطِعُموِني ُأْطِعْمُكمْ  ِعبـَاِدي ُكلكـُْم َجاِئٌع ِإال َمْن َأْطَعْمُتهُ 
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، يَا ِعَباِدي ِإنُكْم ُتْخِطُئوَن بِاللْيِل َوالنـَهاِر َوأَنَا َأْغِفُر ْكُسُكمْ ـُه فَاْسَتْكُسونِـي أَ َمْن َكَسْوتُ 
ُلُغوا َضري فـََتُضروِني  ،الذنُوَب َجِميًعا فَاْستَـْغِفُروِني َأْغِفْر َلُكمْ  يَا ِعَباِدي ِإنُكْم َلْن تـَبـْ

َفُعوِنيَوَلْن تَـ  تَـنـْ ُلُغوا نـَْفِعي فـَ َلْو َأن َأوَلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنُكْم َكانُوا  ، يَا ِعَباِديبـْ
، يَا ِعَباِدي َلْو َأن َد َذِلَك ِفي ُمْلِكــي َشْيًئاَعَلى أَتْـَقى قـَْلِب رَُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما زَا

رَُجٍل َواِحٍد َما نـََقَص َذِلَك مـِْن  َأوَلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنُكْم َكانُوا َعَلى َأْفَجِر قـَْلبِ 
، يَا ِعَباِدي َلْو َأن َأوَلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنُكْم قَاُموا ِفي َصِعيٍد َواِحٍد اُمْلِكي َشْيئً 

ُقُص َفَسأَُلوِني فََأْعطَْيُت ُكــل ِإْنَساٍن َمْسأَلََتُه َما نـََقَص َذِلَك ِمما ِعْنِدي ِإال كَ  َما يـَنـْ
، يَا ِعَباِدي ِإنَما ِهـَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم ثُم ُأَوفيُكْم ْخَيُط ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحرَ اْلمِ 

ًرا فـَْلَيْحَمْد اللهَ  ،ِإياَها َر َذِلَك َفَال يـَُلوَمن ِإال نـَْفَسهُ  ،َفَمْن َوَجَد َخيـْ رواه {. }َوَمْن َوَجَد َغيـْ
  .}وكذلك خرجه أمحد والرتمذي وابن ماجة. سلمم

  116: الحديث رقم        

َصلى  - َأن النِيب  - اَرِضَي اللُه َعْنه -َعْن ُجَوْيرِيَةَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن اْبِن َعباسٍ         
ُمث َرَجَع بـَْعَد  ،َخرََج ِمْن ِعْنِدَها ُبْكَرًة ِحَني َصلى الصْبَح َوِهَي ِيف َمْسِجِدَها -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

َها {:فـََقالَ  ،َأْن َأْضَحى َوِهَي َجاِلَسةٌ  ُتِك َعَليـْ  :قَاَلتْ  ؟َما زِْلِت َعَلى اْلَحاِل الِتي فَارَقـْ
 ،َلَقْد قـُْلُت بـَْعَدِك َأْرَبَع َكِلَماٍت َثَالَث َمراتٍ  {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب  .نـََعمْ 

 ،َوِرَضا نـَْفِسهِ  ،ُسْبَحاَن اللِه َوِبَحْمِدِه َعَدَد َخْلِقهِ  :َلْو ُوزَِنْت ِبَما قـُْلِت ُمْنُذ اْليَـْوِم َلَوزَنـَْتهُ 
والبخاري يف األدب املفرد، وأمحد وأبو داود والنسائي . رواه مسلم{. }اتِهِ َوِمَداَد َكِلمَ  ،َوزِنََة َعْرِشهِ 

  .}وغريهم
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  117: الحديث رقم        

   :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْن َأِيب ُهَريـَْرةَ عَ         
أَنَا ِعْنَد َظن َعْبِدي ِبي َوأَنَا َمَعُه ِحيَن َيْذُكُرِني؛ ِإْن ذََكَرِني  :-َعز َوَجل  - يـَُقوُل اللهُ  {

ُهْم، َوِإْن  ٌر ِمنـْ ِفي نـَْفِسِه ذََكْرتُُه ِفي نـَْفِسي، َوِإْن ذََكَرِني ِفي َمَإلٍ ذََكْرتُُه ِفي َمَإلٍ ُهْم َخيـْ
ًرا تـََقرْبُت ِإلَيْ  َوِإْن أَتَاِني  ،ِه ِذرَاًعا، َوِإْن تـََقرَب ِإَلي ِذرَاًعا تـََقرْبُت ِمْنُه بَاًعاتـََقرَب ِمني ِشبـْ

ْيُتُه َهْرَوَلةً    .}ومثله تقريبا يف اللفظ عند الرتمذي مسلمأمحد والبخاري و رواه {. }َيْمِشي أَتـَ

  118: الحديث رقم        

              :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْن َأِيب ُهَريـَْرةَ عَ         
َلما َخَلَق اللُه اْلَخْلَق َكَتَب ِفي ِكَتاِبِه َوُهَو َيْكُتُب َعَلى نـَْفِسِه َوُهَو َوْضٌع ِعْنَدُه َعَلى { 

 .}وعند مسلم كذلك بلفظ خمتلف قليال. رواه البخاري{. }َغَضِبياْلَعْرِش ِإن رَْحَمِتي تـَْغِلُب 

ِإن : ِإن اَهللا حيَن خلَق الخلَق َكَتَب بيِدِه على نفسه {:ويف رواية عند الرتمذي        
  .}رواه الرتمذي وأصله عند البخاري ومسلم{. }رَحَمتي تـَْغِلُب َغَضبي

  119: الحديث رقم        

َصلى اللهم َعَلْيِه  -فـََقْدُت َرُسوَل اللهِ : قَاَلتْ  -اَرِضَي اللُه َعنـْهَ  -َعاِئَشةَ َعْن         
َلًة ِمَن اْلِفرَاش - َوَسلمَ  فَاْلَتَمْسُتُه فـََوقـََعْت َيِدي َعَلى َبْطِن َقَدَمْيِه َوُهَو ِيف اْلَمْسِجِد َوُمهَا  ،ِ لَيـْ

 ،َوِبُمَعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتكَ  ،َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطكَ ِإني ُهم الل {:َوُهَو يـَُقولُ  ،َمْنُصوبـََتانِ 
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نَـْيَت َعَلى نـَْفِسكَ  ،َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك َال ُأْحِصي ثـََناًء َعَلْيكَ  مالك رواه {. }أَْنَت َكَما أَثـْ
   .}-رضي اهللا عنها - ، كلهم عن عائشة-رمحهم اهللا -والرتمذي وأبو داود والنسائي وغريهم كثري مسلموأمحد و 

  

  -َجل َوَعز  -لِْلَخاِلقِ َوالضِحِك َاْإليَماُن ِبِصَفِة اْلَفَرِح 
             

  120: الحديث رقم        

       :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ قَاَل : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أََنسٍ         
 ،لَلُه َأَشد فـََرًحا بِتَـْوبَِة َعْبِدِه ِحيَن يـَُتوُب ِإلَْيِه ِمْن َأَحدُِكْم َكاَن َعَلى رَاِحَلِتِه بَِأْرِض َفَالةٍ  {

َفَلَتْت ِمْنُه وَ  هَ فَانـْ َها طََعاُمُه َوَشَرابُُه، فَأَِيَس ِمنـْ َقْد  ،، فَأََتى َشَجَرًة فَاْضَطَجَع ِفي ِظلَهااَعَليـْ
َنا ُهَو َكَذِلكَ  ،أَِيَس ِمْن رَاِحَلِتهِ  ِمْن  َأَخَذ ِبِخطَاِمَها، ثُم قَالَ ِإَذا ُهَو ِبَها قَائَِمًة ِعْنَدُه فَ  فـَبَـيـْ

ِة اْلَفَرحِ  كَ  :ِشدأَْنَت َعْبِدي َوأَنَا رَب ُهمالل،  رواه أمحد والبخاري {. } ِة اْلَفَرحِ َأْخطََأ ِمْن ِشد
  .}ومسلم

  121: الحديث رقم        

 :قَال  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ         
، فَِإَذا َما َمْن َيْدُخُل اْلَجنَة رَُجٌل، فـَْهَو َيْمِشي َمرًة َوَيْكُبو َمرًة، َوَتْسَفُعُه الناُر َمرةً آِخُر  {

َها فـََقالَ  َلَقْد َأْعطَاِني اللُه َشْيًئا َما َأْعطَاُه  ،تـََباَرَك الِذي َنجاِني ِمْنكِ : َجاَوزََها اْلتَـَفَت ِإلَيـْ
تـُْرَفُع لَُه َشَجَرٌة، فـَيَـُقولُ  َأَحًدا ْدنِِني ِمْن َهِذِه ، أَ َأْي َرب : ِمَن اَألولِيَن َواآلِخرِيَن، فـَ

يَـُقوُل اللهُ الشَجَرِة، َفِألَْسَتِظل ِبِظلَها، َوَأْشَرَب ِمْن َماِئَها ، اْبَن آَدمَ  يَا: - ل َعز َوجَ  -، فـَ
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يَـُقولُ َلَعلي ِإن َأْعطَْيُتَكَها سَ  َرَها ؟ فـَ َرَها،  ، َويـَُعاِهُدهُ َال يَا َرب : أَْلَتِني َغيـْ َأْن َال َيْسأََلُه َغيـْ
َها، ِألَنُه يـَرَ َورَبُه يـَْعِذرُهُ  ُيْدنِيِه ِمنـْ َر لَُه َعَلْيِه، فـَ َيْسَتِظل ِبظِ ى َما َال َصبـْ َها، َوَيْشَرُب ِمْن ل ، فـَ

َهِذِه ، َأْدنِِني ِمْن َأْي َرب : ٌة ِهَي َأْحَسُن ِمَن اُألوَلى، فـَيَـُقولُ ، ثُم تـُْرَفُع لَُه َشَجرَ َماِئَها
يَـُقولُ  َرَها، فـَ ، أََلْم يَا اْبَن آَدمَ : ِألَْشَرَب ِمْن َماِئَها، َوَأْسَتِظل ِبِظلَها، َال َأْسأَُلَك َغيـْ

يَـُقولُ تـَُعاِهْدِني َأْن َال تَ  َرَها ؟ فـَ َرَها َلَعلي ِإْن َأْدنـَْيُتكَ : ْسأَلَِني َغيـْ َها َتْسأَلُِني َغيـْ ، ِمنـْ
يـَُعاِهُدهُ  َرَها، َورَبُه يـَْعِذرُهُ  فـَ َر َلهُ َأْن َال َيْسأََلُه َغيـْ َها  ، ِألَنُه يـََرى َما َال َصبـْ  َعَلْيه ، فـَُيْدنِيِه ِمنـْ

َيْستَ  ، ثُم تـُْرَفُع َلُه َشَجَرٌة ِعْنَد بَاِب اْلَجنِة ِهَي َأْحَسُن ِمَن ِظل ِبِظلَها، َوَيْشَرُب ِمْن َماِئَهافـَ
، َال لَها َوَأْشَرَب ِمْن َماِئَها، َأْدنِِني ِمْن َهِذِه ِألَْسَتِظل ِبظِ َأْي َرب : اُألولَيَـْيِن، فـَيَـُقولُ 

َرَها، فَـ َأْسأَُلَك  َرَها ؟ قَالَ ، أََلْم تـَُعاِهْدِني َأْن َال يَا اْبَن آَدمَ : يَـُقولُ َغيـْ بـََلى يَا :  َتْسأَلَِني َغيـْ
 ُه يـَْعِذرُهُ ، َربَرَها، َورَب َها، ِألَنُه يـَرَ َهِذِه َال َأْسأَُلَك َغيـْ َها، فـَُيْدنِيِه ِمنـْ َر َلُه َعَليـْ ، ى َما َال َصبـْ

َها فـَيَ  يَـُقولُ ْسمَ فَِإَذا َأْدنَاُه ِمنـْ يَـُقولُ َأْي رَ : ُع َأْصَواَت َأْهِل اْلَجنِة، فـَ يَا : ب َأْدِخْلِنيَها ؟ فـَ
نْـ اْبَن آَدَم، َما َيْصرِيِني ِمْنكَ  َيا َوِمثْـَلَها َمَعَها ؟ َقالَ ، أَيـُْرِضيَك َأْن ُأْعِطَيَك الد : يَا َرب ،

َأَال : فـََقالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َفَضِحَك اْبُن َمْسُعودٍ  ؟َوأَْنَت َرب اْلَعاَلِمينَ أََتْستَـْهِزُئ ِمني 
َصلى اللُه  -َهَكَذا َضِحَك َرُسوُل اللهِ : ِمم َتْضَحُك ؟ قَاَل : َتْسأَُلوِين ِمم َأْضَحُك ؟ فـََقاُلوا 

َعاَلِميَن، ِحيَن ِمْن ِضْحِك َرب الْ  :ُك يَا َرُسوَل اللِه ؟ قَالَ ِمم َتْضحَ : فـََقاُلوا -َعَلْيِه َوَسلمَ 
يَـُقولُ  َوأَْنَت َرب اْلَعاَلِميَن ؟ أََتْستَـْهِزُئ ِمني: قَالَ  ، َوَلِكني َعَلى ِإني َال َأْستَـْهِزُئ ِمْنكَ  :فـَ

  .}رواه البخاري ومسلم وغريمها{ .}َما َأَشاُء قَاِدرٌ 

  122: الحديث رقم        
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              :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ ْن َأِيب عَ         
َيْضَحُك اللُه ِإَلى رَُجَلْيِن يـَْقُتُل َأَحُدُهَما اْآلَخَر، َيْدُخَالِن اْلَجنَة، يـَُقاِتُل َهَذا ِفي َسِبيِل  {

ُيْسِلُم فَـ  يـُْقَتُل، ثُم يـَُتوُب اللُه َعَلى اْلَقاِتِل فـَ   .}متفق عليه {. }دْ هِ شْ تَ سْ يَ اللِه، فـَ

  123: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  َكَذِلكَ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َأِيب ُهَريـَْرةَ  نْ عَ         
: قَاُلوا .َيْضَحُك اللُه ِلَرُجَلْيِن، َأَحُدُهَما يـَْقُتُل اْآلَخَر، ِكَالُهَما َيْدُخُل اْلَجنةَ  {:- َوَسلمَ 

يَـْهِديِه : وََكْيَف يَا َرُسوَل اللِه؟ قَالَ  يـُْقَتُل َهَذا فـََيِلُج اْلَجنَة، ثُم يـَُتوُب اللُه َعَلى اْآلَخِر، فـَ
ُيْسَتْشَهدُ  ْسَالِم، ثُم ُيَجاِهُد ِفي َسِبيِل اللِه، فـَ  .}رواه البخاري ومسلم وغريمها{.}ِإَلى اْإلِ

 124: الحديث رقم        

قَاَل َرُسوُل : يـَُقولُ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُهَريـْرَةَ  أَبَا مسَِْعتُ : قَالَ  احلَْْسَناءِ  َأِيب  اْبنِ َعِن       
، َجاَء اللُه األُوَلى َواُألْخَرى يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ِإَذا َجَمعَ  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - الله

 بَواْلُمْؤِمُنوَن َعَلى َكْوٍم فـََقاُلوا ،، فـََوَقَف َعلَْيِهمْ ِإَلى اْلُمْؤِمِنينَ  -تـََباَرَك َوتـََعاَلى - الر 
يَـقُ اْلَمَكاُن اْلُمْرَتِفعُ : َما اْلَكْوُم؟ قَالَ  :ِلُعْقَبةَ  يَـُقوُلونَ َهْل تـَْعرِ : ولُ ، فـَ ِإْن : ُفوَن رَبُكْم ؟ فـَ

َناهُ  َنا نـَْفَسُه َعَرفـْ َيِخروَن َلُه ، فـََيْضَحُك ِفي ُوُجوِهِهْم فَـ م يـَُقوُل َلُهُم الثانَِيةَ ، ثُ َعرفـَ
من ، 153ص التوحيد  :أخرجه ابن خزمية يف:" 396/  2" السلسلة الصحيحة: قال األلباين يف{. }ُسجًدا

 صلى اهللا - قال رسول اهللا: مسعت أبا هريرة يقول: عقبة ابن أيب احلسناء قال مسعت: طريق فرقد بن احلجاج قال
أما ابن و ، ، رجاله ثقات غري عقبة هذا فهو جمهوليف الشواهد وهذا إسناد ال بأس به: قلت ،فذكره: -عليه وسلم

  }...لكن يشهد له حديث جابر املتقدم .الثقات :حبان فذكره يف
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  125: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قال - اللُه َعْنهُ  َرِضيَ  - ريعَ شْ ى اْألَ وسَ  مُ ِيب أَ  نْ عَ         
وصححه . رواه ابن خزمية{. } يـَْوَم اْلِقَياَمِة َضاِحًكا - َعز َوَجل  -ى لََنا رَبـَنايـََتَجل  {:- َوَسلمَ 

  .} السلسلة الصحيحة ويف صحيح اجلامع: األلباين يف

  126: الحديث رقم        

َها -ْن َعاِئَشةَ عَ           - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َوَعْن َواِلِدَها اْخلَِليَفِة اْألَْكَربِ  َرِضَي اللُه َعنـْ
، َوقـُْرِبِه ِإن اللَه َعز َوَجل لََيْضَحُك ِمْن ِإيَاَسِة اْلِعَباِد َوقـُُنوِطِهمْ  {:-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

ُهمْ  َأْي، َوالِذي نـَْفِسي : ، َأَو َيْضَحُك َربـَنا؟ قَالَ َوأُمياللِه بَِأِيب أَْنَت يَا َرُسوَل : قـُْلتُ  .ِمنـْ
رًا ِإَذا َضِحكَ : قَالَ  .بَِيِدِه، ِإنُه لََيْضَحكُ  : قال بعض أهل العلم{. }فـَُقْلُت ِإًذا َال يـَْعِدُمَنا ِمْنُه َخيـْ

" التهذيب"، انظر سعد وغريهم، خارجة بن مصعب مرتوك، تركه أمحد وابن معني والنسائي وابن وهذا إسناد واه
شيخ : وقد ذهب إىل تقوية احلديث .والنسائي وسلم ين سامل ضعيف ضعفه أمحد وابن معني وأبو زرعة 77/ 3(

 -الشيخ األلباين ، وحسنه أيضا بطرقه)139/ 3(موع الفتاوى  جم :، فَحسنه يف-رمحه اهللا -اإلسالم ابن تيمية
، َهَذا َحِديٌث َكِبٌري َجِليلٌ  :، قال رمحه اهللا، وانتصر لذلك ابن القيم بقوة)2810( السلسلة الصحيحة: يف -رمحه اهللا

بن املغرية ، َال يـُْعَرُف ِإال ِمْن َحِديِث عبد الرمحن َج ِمْن ِمْشَكاِة النبُـوةِ تـَُناِدي َجَاللَُتُه َوَفَخاَمُتُه َوَعَظَمُتُه َعَلى أَنُه َقْد َخرَ 
ْطَعْن َأَحٌد ، وَملَْ يَ بِالتْسِليِم َواِالْنِقَيادِ  ، َوقَابـَُلوهُ ْم ، َوتـََلقْوُه بِاْلَقُبولِ ، َوَرَواُه أَئِمُة أَْهِل السنِة ِيف ُكتُِبهِ ملدينبن عبد الرمحن ا

ُهْم ِفيهِ     .}، َوَال ِيف َأَحٍد ِمْن ُرَواتِهِ ِمنـْ

  127: الحديث رقم       
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ْرَداءِ َعْن َأِيب          ُه َعْنه - الدَرِضَي الل-  ِيبمَ  - َعِن النُه َعَلْيِه َوَسلى اللقَالَ  -َصل:          
الِذي ِإَذا اْنَكَشَفْت  :َيْضَحُك ِإلَْيِهْم َوَيْسَتْبِشُر ِبِهمْ  ،-َعز َوَجل  -َثالثٌَة ُيِحبـُهُم اللهُ {

َعز  -فَِإما َأْن يـُْقَتَل َوِإما َأْن يـَْنُصَرُه اللهُ  ،- َعز َوَجل  -لِلهِ  بِنَـْفِسهِ  ِفَئٌة قَاَتَل َورَاَءَها
 يَـُقولُ  -َوَجل َوالِذي َلُه اْمَرَأٌة  .اْنظُُروا ِإَلى َعْبِدي َكْيَف َصبـَر ِلي نـَْفَسهُ : َوَيْكِفيِه فـَ

يَـُقوُم ِمَن الليْ  َيَذُر َشْهَوَتهُ َحْسَناُء َوِفَراٌش لَيٌن َحَسٌن، فـَ َيْذُكُرِني َويـَُناِجيِني َوَلْو َشاَء  ،ِل فـَ فـَ
فـََقاَم ِفي  ،َفَسَهُروا َوَنَصُبوا ثُم َهَجُعوا ،َلَرَقَد، َوالِذي َيُكوُن ِفي َسَفٍر وََكاَن َمَعُه رَْكبٌ 

األمساء والصفات  :، والبيهقي يف)1/25(املستدرك  :رواه احلاكم يف{. }السَحِر ِفي َسراٍء َأْو َضراءٍ 
    .}السلسلة الصحيحة :وحسنه األلباين يف .)2/408(

  128: الحديث رقم        

 -قَاَل َرُسوُل اللهِ : يـَُقولُ  - ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -َعْن َسِعيِد ْبِن َيَساٍر أَنُه مسََِع أَبَا ُهَريـْرَةَ         
َال يـَتَـَوضأُ َأَحدُُكْم فـَُيْحِسُن ُوُضوَءُه َوُيْسِبُغُه، ثُم يَْأِتي اْلَمْسِجَد { :-َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ 

             .}ِإال تـََبْشَبَش اللُه ِبِه َكَما يـََتَبْشَبُش َأْهُل اْلَغاِئِب ِبطَْلَعِتهِ  ،َال يُرِيُد ِإال الصَالَة ِفيهِ 
حديث صحيح رواه ابن ماجة يف سننه، واإلمام أمحد يف مسنده، واحلاكم يف مستدركه وصححه ووافقه الذهيب ، {

   .}، وهذا اللفظ هو لفظ ابن ماجةبن خزمية ، وصححه الشيخ األلباينوكذلك رواه ا

  129: الحديث رقم        

ال  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
، َكَما يـََتَبْشَبُش َأْهُل صالِة، َأْو ِلذِْكِر اللِه، ِإال تـََبْشَبَش اللُه ِبهِ يـَُوطُن الرُجُل اْلَمْسِجَد لِل

صحيح  :واحلاكم وقال والطيالسي أمحدو واللفظ له  ابن ماجه: رواه{.}ِإَذا َقِدَم َعَلْيِهْم َغائِبـُُهمْ   اْلَغاِئبِ 
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املطالب : وصحح وقفه احلافظ ابن حجر ىف ،، وابن قتيبةورواه ابن خزمية .ووافقه الذهيب على شرط الشيخني
الصحيح املسند مما  :الشيخ مقبل الوادعي يفصححه و  .والرتهيبصحيح الرتغيب  :األلباين يفصححه و  .ةالعالي

   .}إسناده وصحح أمحد شاكر، ليس يف الصحيحني

  

يَماُن بَِأن اَهللا يـَْعَجُب    َاْالِ
  َكَما يَِليُق ِبهِ   

 

فَاْستَـْفِتِهْم َأُهْم َأَشد َخْلًقا َأْم َمْن َخَلْقَنا ِإنا َخَلْقَناُهْم ِمْن ِطيٍن َالِزٍب  :قال تعاىل        
َوِإَذا رََأْوا َآيًَة َيْسَتْسِخُروَن  )13(َوِإَذا ذُكُروا َال َيْذُكُرونَ  )12(َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُرونَ  )11(
  .}سورة الصافات{ 1)14(

                                                           

، شهورة، وهي قراءة محزة والكسائيهي قراءة صحيحة مبالضم  .)12(َوَيْسَخُروَن  بَْل َعِجْبتُ  :قوله تعاىل -  1
 .، واختارها أبو عبيد، والفراءوصح عنه يف البخاري -عنه رضي اهللا -ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود

رضي اهللا  -ألا قراءة علي وعبد اهللا وابن عباس ،والرفع أحب إيل ،قرأها الناس بنصب التاء ورفعها: قال الفراء
 ي يف األمساء والصفات بسند صحيحأخرجه البيهق( .اهـ -عنهم
إما قراءتان مشهورتان يف قراء األمصار، : القول يف ذلك أن يقالوالصواب من  :-رمحه اهللا -مام الطربياإلقال 

: قيل! هما؟ وكيف يكون مصيبًا القارئ ما مع اختالف معنيي: فإن قال قائل .فبأيتهما قرأ القارئ؛ فمصيب
نه إما وإن اختلف معنيامها؛ فكل واحد من معنييه صحيح، قد عجب حممد مما أعطاه اهللا من الفضل، وسخر م

. اهـ َسِخر املشركوَن مما قالوهأهل الشرك باهللا، وقد عِجب ربنا من عظيم ما قاله املشركون يف اهللا، و 
 .21/23:تفسريه
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َوِإْن تـَْعَجْب فـََعَجٌب قـَْوُلُهْم أَِئَذا ُكنا تـَُرابًا أَئِنا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد  :وقال تعاىل        
ُأولَِئَك الِذيَن َكَفُروا ِبَربِهْم َوُأولَِئَك اْألَْغَالُل ِفي َأْعَناِقِهْم َوُأولَِئَك َأْصَحاُب الناِر ُهْم 

  .}سورة الرعد{ )5(ِفيَها َخاِلُدوَن 

  130: حديث رقمال        

 :قَال -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ         
رَُجٍل ثَاَر َعْن ِوطَائِِه َوِلَحاِفِه ِمْن بـَْيِن َأْهِلِه َوَحيِه : ِمْن رَُجَلْينِ  -َعز َوَجل  -َعِجَب رَبـَنا {

يَـُقوُل رَبـَنا أَيَا َمَالِئَكِتي، اْنظُُروا ِإَلى َعْبِدي، ثَاَر ِمْن ِفَراِشِه َوِوطَائِِه، َوِمْن : ِإَلى َصَالتِِه، فـَ
َورَُجٍل َغَزا ِفي َسِبيِل . ى َصَالتِِه، رَْغَبًة ِفيَما ِعْنِدي، َوَشَفَقًة ِمما ِعْنِديبـَْيِن َحيِه َوَأْهِلِه ِإلَ 

َهَزُموا، فـََعِلَم َما َعَلْيِه ِمَن اْلِفَراِر َوَما َلُه ِفي الرُجوِع، فـََرَجَع َحتى  -َعز َوَجل  - اهللاِ  فَانـْ
يَـُقوُل اهللاُ ُأْهرِيَق َدُمُه، رَْغَبًة ِفيَما ِعْنِدي َوشَ  : ِلَمَالِئَكِتهِ  -َعز َوَجل  -َفَقًة ِمما ِعْنِدي، فـَ

رواه {.} رِيَق َدُمهُ ، َحتى ُأهْ اْنظُُروا ِإَلى َعْبِدي، رََجَع رَْغَبًة ِفيَما ِعْنِدي، َورَْهَبًة ِمما ِعْنِدي
يف  األلباينقال  .عبد اهللا بن مسعود عن غريه ورواه ،وابن حبان يف صحيحه) 63 -7/62(املسند  :اإلمام أمحد يف

 .ذكره يف السلسلة الصحيحةكما و . و صحيحأحسن  :وقال يف مشكاة املصابيح. حسن لغريه :صحيح الرتغيب
اسناده صحيح :  بيح وقالحاديث املصاأوصححه حممد املناوي يف  ختريج . محد شاكر يف مسند أمحدأوصححه 
  .}ربعة والبخاري مقروناه األخرج لأ ،ال عطاء بن السائبإليس فيه 

  131: الحديث رقم        
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َعِجَب {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
يف كتاب اجلهاد، ورواه  البخاريو  ،اإلمام أمحدرواه {. }اللُه ِمْن قـَْوٍم َيْدُخُلوَن اْلَجنَة ِفي السَالِسلِ 

   .}أبو داود

  
يَماُن بَِأن اَهللا يـََتَكلُم ِبَصْوٍت َعَلى اْلَحِقيَقةِ    .َاْإلِ

  

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتى َيْسَمَع َكَالَم اللِه ثُم  :قال تعاىل        
  .}سورة التوبة{ )6(أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـُهْم قـَْوٌم َال يـَْعَلُموَن 

َسيَـُقوُل اْلُمَخلُفوَن ِإَذا اْنطََلْقُتْم ِإَلى َمَغاِنَم لَِتْأُخُذوَها َذُرونَا نـَتِبْعُكْم  :قال تعاىلو         
ْبُل َفَسيَـُقوُلوَن َبْل  ُلوا َكَالَم اللِه ُقْل َلْن تـَتِبُعونَا َكَذِلُكْم قَاَل اللُه ِمْن قـَ يُرِيُدوَن َأْن يـَُبد

  .}سورة الفتح{)15(يـَْفَقُهوَن ِإال قَِليًال  َتْحُسُدونـََنا َبْل َكانُوا َال 

فـََلما أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْألَْيَمِن ِفي اْلبـُْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن  :قال تعاىلو         
َك فـََلما رََآَها تـَْهتَـز  َوَأْن أَْلِق َعَصا )30(الشَجَرِة َأْن يَا ُموَسى ِإني أَنَا اللُه َرب اْلَعاَلِميَن 

 )31(َكأَنـَها َجان َولى ُمْدِبًرا َوَلْم يـَُعقْب يَا ُموَسى َأْقِبْل َوَال َتَخْف ِإنَك ِمَن اْآلَِمِنيَن 
اْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم ِإلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرْهِب 

قَاَل َرب ِإني  )32(َذاِنَك بـُْرَهانَاِن ِمْن رَبَك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنـُهْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقيَن فَ 
ُهْم نـَْفًسا فََأَخاُف َأْن يـَْقتـُُلوِن  تَـْلُت ِمنـْ َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمني ِلَسانًا فََأْرِسْلُه  )33(قـَ
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بُوِن  َمِعَي ِرْدًءا ي َأَخاُف َأْن ُيَكذقُِني ِإن َعُضَدَك بَِأِخيَك َوَنْجَعُل  )34(ُيَصد قَاَل َسَنُشد
ُتَما َوَمِن اتـبَـَعُكَما اْلَغالُِبوَن  سورة { )35(َلُكَما ُسْلطَانًا َفَال َيِصُلوَن ِإلَْيُكَما بَِآيَاتَِنا أَنـْ

  .}القصص

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَمُه اللُه ِإال َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو  :قال تعاىلو         
َنا ِإلَْيَك ُروًحا  )51(يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َيَشاُء ِإنُه َعِلي َحِكيٌم  وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

يَمانُ ِمْن َأْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتَ    .}52سورة الشورى { اُب َوَال اْإلِ

َزَل اللُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن ِبِه َثَمًنا َقِليًال  :قال تعاىلو          ِإن الِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـْ
َوَلُهْم ُأولَِئَك َما يَْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهْم ِإال الناَر َوَال ُيَكلُمُهُم اللُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكيِهْم 

  .}سورة البقرة{ )174(َعَذاٌب أَلِيٌم 

َوَلما َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلَمُه رَبُه قَاَل َرب َأرِِني أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل  :قال تعاىلو         
َلْن تـََراِني َوَلِكِن اْنظُْر ِإَلى اْلَجَبِل فَِإِن اْستَـَقر َمَكانَُه َفَسْوَف تـََراِني فـََلما َتَجلى رَبُه 

ْلَجَبِل َجَعَلُه دَكا َوَخر ُموَسى َصِعًقا فـََلما َأفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك َوأَنَا َأوُل لِ 
قَاَل يَا ُموَسى ِإني اْصطََفْيُتَك َعَلى الناِس ِبِرَساَالِتي َوِبَكَالِمي َفُخْذ َما  )143(اْلُمْؤِمِنيَن 

 سورة األعراف{ )144(اِكرِيَن َآتـَْيُتَك وَُكْن ِمَن الش{.  

ْبُل َوُرُسًال َلْم نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك  :قال تعاىلو          َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن قـَ
  .}سورة النساء{ )164(وََكلَم اللُه ُموَسى َتْكِليًما 

َناُه َنِجيا  :قال تعاىلو          َناُه ِمْن َجاِنِب الطوِر اْألَْيَمِن َوقـَربـْ   .}سورة مرمي{ )52(َونَاَديـْ
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َراِهيُم  )103(فـََلما َأْسَلَما َوتـَلُه لِْلَجِبيِن  :قال تعاىلو          َناُه َأْن يَا ِإبـْ َقْد  )104(َونَاَديـْ
  .}سورة الصافات{ )105(َصدْقَت الرْؤيَا ِإنا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن 

ِإْذ نَاَداُه رَبُه بِاْلَواِد اْلُمَقدِس طًُوى  )15(َهْل أتَاَك َحِديُث ُموَسى  :قال تعاىلو         
َوَأْهِدَيَك ِإَلى  )18(فـَُقْل َهْل َلَك ِإَلى َأْن تـَزَكى  )17(اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنُه طََغى  )16(

  .}سورة النازعات{ )19(رَبَك فـََتْخَشى 

َفُع الشَفاَعُة ِعْنَدُه ِإال ِلَمْن َأِذَن َلُه َحتى ِإَذا فـُزَع َعْن قـُُلوِبِهْم  :قال تعاىلو          َوَال تـَنـْ
  .}سورة سبأ{ )23(ُلوا اْلَحق َوُهَو اْلَعِلي اْلَكِبيُر قَاُلوا َماَذا قَاَل رَبُكْم قَا

اللُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو لََيْجَمَعنُكْم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َال رَْيَب ِفيِه َوَمْن  :قال تعاىلو         
  .}سورة النساء{ )87(َأْصَدُق ِمَن اللِه َحِديثًا 

َوالِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجناٍت َتْجِري ِمْن  :وقال تعاىل        
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوْعَد اللِه َحقا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللِه ِقيًال  سورة { )122(َتْحِتَها اْألَنـْ

 .}النساء

َعُة  :وقال تعاىل         ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ َما ِفي اْألَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقَالٌم َواْلَبْحُر َيُمدَوَلْو أَن
  .}سورة لقمان{ )27(أَْبُحٍر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اللِه ِإن اللَه َعزِيٌز َحِكيٌم 

َفَد  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَ  :وقال تعاىل         ْبَل َأْن تـَنـْ بي لََنِفَد اْلَبْحُر قـَ
َنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا    .}سورة الكهف{ )109(َكِلَماُت رَبي َوَلْو ِجئـْ
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  132: الحديث رقم        

لى اُهللا َعَلْيِه صَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعِدى ْبِن َحامتٍِ         
َنُه تـُْرُجَمانٌ { :- َوَسلمَ  َنُه َوبـَيـْ يَـْنظُُر أَْيَمَن  ،َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َسُيَكلُمُه اللُه لَْيَس بـَيـْ فـَ

َويـَْنظُُر بـَْيَن َيَدْيِه َفالَ  ،َويـَْنظُُر َأْشَأَم ِمْنُه َفَال يـََرى ِإال َما َقدمَ  ،ِمْنُه َفَال يـََرى ِإال َما َقدمَ 
  .}رواه البخاري ومسلم{ .}فَاتـُقوا الناَر َوَلْو ِبِشق َتْمَرة ،يـََرى ِإال الناَر تِْلَقاَء َوْجِههِ 

  133: الحديث رقم        

         :مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ : َعْبِد اِهللا ْبِن أُنـَْيٍس قال نْ عَ         
َوَما بـُْهًما؟ : قـُْلَنا: قَالَ  .ُعَراًة ُغْرًال بـُْهًما - اْلِعَبادُ  :أَْو قَالَ  -ُيْحَشُر الناُس يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  {

أَنَا : بَ رُ ْن قَـ َكَما َيْسَمُعُه مَ   دَ عُ ْن بَـ اِديِهْم ِبَصْوٍت َيْسَمُعُه مَ ثُم يـُنَ  لَْيَس َمَعُهْم َشْيٌء، :قَالَ 
ويف صحيحه معلقا بصيغة  ،أخرج أمحد يف املسند، والبخاري يف خلق أفعال العباد{ .}اْلَمِلُك، أَنَا الديانُ 

  .}الصحيحة اجلزم، وصححه األلباين يف

  134: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدرِيقَالَ  - َرِضَي الل : ِيبمَ  -قَاَل النى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل-: 
يَـُقولُ : يـَُقوُل اللهُ { َناَدى ِبَصْوٍت ِإن اللَه يَْأُمُرَك َأْن : يَا آَدُم، فـَ يـُ لَبـْيَك َوَسْعَدْيَك، فـَ

 يارِ ُتْخِرَج ِمْن ُذرأخرجه البخاري ومسلم{. }...ِتَك بـَْعثًا ِإَلى الن{.  

  135: الحديث رقم        
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           :- َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُهَريـْرَةَ َعْن َأِيب         
آَدُم أَْنَت أَبُونَا َخيْبتَـَنا َوَأْخَرْجتَـَنا ِمَن اْلَجنِة، يَا : اْحَتج آَدُم َوُموَسى، فـََقاَل ُموَسى{

أَْنَت ُموَسى، اْصطََفاَك اُهللا ِبَكَالِمِه، َوَخط َلَك بَِيِدِه، أَتـَُلوُمِني َعَلى َأْمٍر : فـََقاَل َلُه آَدمُ 
: -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َقاَل النِيب فَـ "  َقدرَُه اُهللا َعَلي قـَْبَل َأْن َيْخُلَقِني بَِأْربَِعيَن َسَنًة؟

  .}رواهالبخاري ومسلم وغريمها{. }َفَحج آَدُم ُموَسى، َفَحج آَدُم ُموَسى

  136: الحديث رقم        

             :- َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
} َماِء َأْمًرا َضَرَبِت اْلَمالِئَكُة بَِأْجِنَحِتَها ُخْضَعانًا ِلَقْوِلِه َكأَنـُه ِفي السَها ِإَذا َقَضى الل

الِذي قَاَل : ؟ قَاُلوااَذا قَاَل رَبُكْم مَ : زَع َعْن قـُُلوِبِهْم قَاُلوا، فَِإَذا فُـ َعَلى َصْفَوانَ  ِسْلِسَلةٌ 
 اْلَكِبيرُ  اْلَحق ْمعِ ، فـَيَ َوُهَو اْلَعِليَذا َواِحٌد فـَْوَق اآلَخرِ ، َوُهْم َهكَ ْسَمُعَها ُمْسَترُِقو الس ،

، َحتى ْكهُ ُه، َورُبَما َلْم يُْدِر ، َورُبَما َأْدَرَك الشَهاُب اْلُمْسَتِمَع فـَُيْحرِقُ َأَشاَر ُسْفَياُن بَِأَصاِبِعهِ وَ 
ْلِقيَـَها َعَلى يـَْرِمَي ِبَها ِإَلى الِذي َأْسَفَل ِمْنُه َويـَْرِميَـَها اآلَخُر َعَلى َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنُه ، فـَيَـ 

َها َما يُرِيدُ فَـ  ،َأِو اْلَكاِهنِ  َفِم الساِحرِ  َقْد : ِبَها الناَس، فـَيَـُقوُلونَ  ، فـَُيَحدثُ َيْكِذُب َعَليـْ
رواه {. }، فـَُيَصدُق بِاْلَكِلَمِة الِتي ُسِمَعْت ِمَن السَماءِ ، فـََوَجْدنَاُه َحقاوََكَذا نَا ِبَكَذاَأْخبَـرَ 

  .}البخاري والرتمذي وأبو داود وغريهم

  تٌ وْ صَ  هِ لِ وْ قَ لِ وَ {:الطربي يف التفسري بسند صحيحاإلمام ويف رواية أخرجها         
  .}انِ وَ فْ الص ى لَ عَ  ةِ لَ سِ لْ الس  تِ وْ صَ كَ 
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  137: الحديث رقم        

ِإَذا َتَكلَم اللُه بِالَوْحِي َسِمَع َأْهُل { :قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن اْبِن َمْسُعودٍ         
 ُه الَحقْوُت، َعَرُفوا أَنَع َعْن قـُُلوِبِهْم َوَسَكَن الصَمَواِت َشْيًئا، فَِإَذا فـُزَماَذا : َونَاَدْواالس

 ُكْم قَاُلوا الَحقرواه أمحد والبخاري معلقاً وهو يف خمتصره وأبو داود{. }.}24.سبأسورة {قَاَل رَب{.  

  138: الحديث رقم        

            :- َوَسلمَ َصلى اُهللا َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ُيِحبُه : قَالَ . ب ُفالَنًا فََأِحبهُ ِإني ُأحِ : ْبداً، َدَعا ِجْبرِيَل فـََقالَ ِإن اَهللا ِإَذا َأَحب عَ { فـَ

يَـُقولُ ِجْبرِيُل، ثُم يـُنَ  بُه َأْهُل ِإن اهللا ُيِحب ُفالَنًا فََأِحبوُه، فـَُيحِ : اِدي ِفي السَماِء، فـَ
دًا، َدَعا ِجْبرِيَل، ثُم يُوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي اَألْرِض، َوِإَذا أَبـَْغَض َعبْ : قَالَ . سَماءِ ال

يَـُقولُ  يُْبِغُضُه ِجْبرِيُل، ثُم : قَالَ . ِإني أُْبِغُض ُفالَنًا فَأَْبِغْضهُ : فـَ : يـَُناِدي ِفي َأْهِل السَماءِ  فـَ
يُْبِغُضونَُه، ثُم ُتوَضُع َلُه اْلبَـْغَضاُء ِفي اَألْرضِ : قَالَ . فَأَْبِغُضوهُ ُفالَنًا  ِإن اَهللا يـُْبِغضُ  . }فـَ

  .}رواه البخاري ومسلم والرتمذي، واللفظ ملسلم{
  

يَماُن ِبِصَفاِت اِهللا اْلِفْعِلَيةِ    1َاْإلِ
 ْسِتَواِء َواْلُعُلو   .َأِو اَْلَفْوِقَيةِ  ِصَفُة اْإلِ

                                                           

 ،الدين بالضرورةيف علوم ها ما هو منم اختصرتُ بل . وذكرها ههنا الفعلية ال ميكن حصر صفات اهللا تعاىل - 1
االستواء  : ، وعلى رأس هذه الصفاتاحلق الذي حناه السلف الصاحلهم للمنهج الناس فيها وخمالفتِ  ختالفِ وِال 

  . وايء والنزول واملعية -واملقصود ا أين اهللا؟ - واالينونة
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ِإن رَبُكُم اللُه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم اْستَـَوى  :قال تعاىل      
 َعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي اللْيَل النـَهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشْمَس َواْلَقَمَر َوالنُجوَم ُمَسخَراٍت بَِأْمرِهِ 

  .}سورة األعراف{ )54(ُر تـََباَرَك اللُه َرب اْلَعاَلِميَن َأَال َلُه اْلَخْلُق َواْألَمْ 

ِإن رَبُكُم اللُه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم  :قال تعاىلو         
اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبـُر اْألَْمَر َما ِمْن َشِفيٍع ِإال ِمْن بـَْعِد ِإْذنِِه َذِلُكُم اللُه رَبُكْم 

  .}سسورة يون{ )3(فَاْعُبُدوُه َأَفَال َتذَكُروَن 

اللُه الِذي رََفَع السَماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد تـََرْونـََها ثُم اْستَـَوى َعَلى  :قال تعاىلو         
اْلَعْرِش َوَسخَر الشْمَس َواْلَقَمَر ُكل َيْجِري ِألََجٍل ُمَسمى يَُدبـُر اْألَْمَر يـَُفصُل اْآلَيَاِت 

  .}سورة الرعد{ )2(ُتوِقُنوَن  َلَعلُكْم بِِلَقاِء رَبُكمْ 

َزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَآَن لَِتْشَقى  )1(طه  :قال تعاىلو          ِإال َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخَشى ) 2(َما أَنـْ
َلُه  )5(الرْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى  )4(تـَْنزِيًال ِممْن َخَلَق اْألَْرَض َوالسَماَواِت اْلُعَال  )3(

نَـُهَما َوَما َتْحَت الثـَرى  َوِإْن َتْجَهْر بِاْلَقْوِل  )6(َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َوَما بـَيـْ
  .}سورة طه{ )8(اللُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو َلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى ) 7(فَِإنُه يـَْعَلُم السر َوَأْخَفى 

نَـُهَما ِفي ِستِة أَياٍم ثُم اْستَـَوى  :قال تعاىلو          الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
  .}سورة الفرقان{ )59(َعَلى اْلَعْرِش الرْحَمُن فَاْسَأْل ِبِه َخِبيًرا 

نَـُهَما ِفي ِستِة أَياٍم ثُم  :قال تعاىلو          اللُه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
يَُدبـُر اْألَْمَر  )4(اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلي َوَال َشِفيٍع َأَفَال تـََتذَكُروَن 
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) 5(ْعُرُج ِإلَْيِه ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ِمما تـَُعدوَن ِمَن السَماِء ِإَلى اْألَْرِض ثُم يَـ 

  .}سورة السجدة{ )6(َذِلَك َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة اْلَعزِيُز الرِحيُم 

َغْيِري فََأْوِقْد ِلي  َوقَاَل ِفْرَعْوُن يَا أَيـَها اْلَمَألُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلهٍ  :قال تعاىلو         
يَا َهاَماُن َعَلى الطيِن فَاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعلي َأطِلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإني َألَظُنُه ِمَن 

  .}سورة القصص{ )38(اْلَكاِذبِيَن 

ُقْل نـَزَلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَك بِاْلَحق لِيُثَبَت الِذيَن َآَمُنوا َوُهًدى  :قال تعاىلو         
   .}سورة النحل{ )102(َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِميَن 

 )17(َوَلَقْد َخَلْقَنا فـَْوَقُكْم َسْبَع َطَراِئَق َوَما ُكنا َعِن اْلَخْلِق َغاِفِليَن  :قال تعاىلو         
  .}سورة املؤمنون{

َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزَة فَِللِه اْلِعزُة َجِميًعا ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطيُب  :وقال تعاىل        
  .}7. سورة فاطر{ َواْلَعَمُل الصاِلُح يـَْرفـَُعهُ 

تـَْعُرُج اْلَمَالِئَكُة َوالروُح ِإلَْيِه ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن أَْلَف   :قال تعاىلو         
  .}سورة املعارج{ )4(َسَنٍة 

ِإْذ قَاَل اللُه يَا ِعيَسى ِإني ُمتَـَوفيَك َورَاِفُعَك ِإَلي َوُمَطهُرَك ِمَن الِذيَن   :قال تعاىلو         
  .}55.رانسورة آل عم{ َكَفُروا
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َولِلِه َيْسُجُد َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض ِمْن َدابٍة َواْلَمَالِئَكُة  :قال تعاىلو         
سورة { )50(َيَخاُفوَن رَبـُهْم ِمْن فـَْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن  )49(َوُهْم َال َيْسَتْكِبُروَن 

  .}النحل

تَـُلوُه  :تعاىلقال و          َوقـَْوِلِهْم ِإنا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اللِه َوَما قـَ
َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَه َلُهْم َوِإن الِذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشك ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم 

 )158(َبْل رَفـََعُه اللُه ِإلَْيِه وََكاَن اللُه َعزِيًزا َحِكيًما  )157(قـَتَـُلوُه يَِقيًنا  ِإال اتـَباَع الظن َوَما
  .}سورة املائدة{

ْنِذَر أُم اْلُقَرى  :قال تعاىلو          َزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُق الِذي بـَْيَن َيَدْيِه َولِتـُ َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـْ
  .}92. سورة األنعام{ َوَمْن َحْوَلَها

َزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتِبُعوُه َواتـُقوا َلَعلُكْم تـُْرَحُموَن  :قال تعاىلو          َأْن  )155(َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـْ
ْبِلَنا َوِإْن ُكنا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفلِ   )156(يَن تـَُقوُلوا ِإنَما أُْنِزَل اْلِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَـْيِن ِمْن قـَ

َنٌة ِمْن رَبُكْم  ُهْم فـََقْد َجاءَُكْم بـَيـ َنا اْلِكَتاُب َلُكنا َأْهَدى ِمنـْ َأْو تـَُقوُلوا َلْو أَنا أُْنِزَل َعَليـْ
  .}سورة األنعام{ َوُهًدى َورَْحَمةٌ 

َزْلَناُه قـُْرَآنًا َعَربِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن  :قال تعاىلو            .}سورة يوسف{ )2(ِإنا أَنـْ

َناُه لِتَـْقَرَأُه َعَلى الناِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزْلَناُه تـَْنزِيًال  :قال تعاىلو           )106(َوقـُْرَآنًا فـََرقـْ
  .}سورة اإلسراء{



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

117 

ُهْم َمْن َكلَم اللُه  :قال تعاىلو          َورََفَع تِْلَك الرُسُل َفضْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِمنـْ
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلبَـيـَناتِ    .}253. سورة البقرة{ بـَْعَضُهْم َدرََجاٍت َوَآتـَيـْ

ُهَو الِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن  :قال تعاىلو         
ْن ِفي السَماِء َأْن َيْخِسَف ِبُكُم اْألَْرَض فَِإَذا ِهَي َتُموُر أََأِمْنُتْم مَ  )15(ِرْزِقِه َوِإلَْيِه النُشوُر 

 )17(َأْم َأِمْنُتْم َمْن ِفي السَماِء َأْن يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَستَـْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر ) 16(
َأَوَلْم يـََرْوا ِإَلى الطْيِر فـَْوقـَُهْم  )18(َوَلَقْد َكذَب الِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيِر 

  .}سورة امللك{ )19(َصافاٍت َويـَْقِبْضَن َما يُْمِسُكُهن ِإال الرْحَمُن ِإنُه ِبُكل َشْيٍء َبِصيٌر 

َعِليُم َوُهَو الِذي ِفي السَماِء ِإَلٌه َوِفي اْألَْرِض ِإَلٌه َوُهَو اْلَحِكيُم الْ  :قال تعاىلو         
نَـُهَما َوِعْنَدُه ِعْلُم الساَعِة َوِإلَْيِه  )84( َوتـََباَرَك الِذي َلُه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

  .}سورة الزخرف{ )85(تـُْرَجُعوَن 

  139: الحديث رقم        

ملَْ أََرَك َتَصوُم ِمَن  يَا َرُسوَل اللِه، قـُْلتُ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعن ُأَساَمُة ْبُن َزْيدٍ         
َذاَك َشْهٌر يـَْغَفُل الناُس َعْنُه بـَْيَن رََجٍب َورََمَضاَن، {:ُصوُم َمْن َشْعَباَن ؟ فـََقالَ الشْهِر َما تَ 

. }ِلي َوأَنَا َصاِئمٌ َوُهَو َشْهٌر تـُْرَفُع ِفيِه اَألْعَماُل ِإَلى َرب اْلَعاَلِميَن، فَُأِحب َأْن يـُْرَفَع َعمَ 
  .}رواه النسائّي والبيهقّي وحسنه األلبانـيّ {

  140: الحديث رقم        

َكاَنْت ِيل َجارِيٌَة تـَْرَعى َغَنًما : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -السَلِمي  احلََْكمِ  ْبنِ  ُمَعاِويَةَ  َعنْ         



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

118 

َوأَنَا : قَالَ  ،، َفَأْطَلْعتـَُها َذاَت يـَْوٍم َوِإَذا ِذْئٌب َقْد َذَهَب ِبَشاٍة ِمْن َغَنِمَهاْبَل ُأُحٍد َواجلُْوانِيةِ ِيل قَـ 
                ، َفأَتـَْيُت ِإَىل َرُسوِل اللهِ ةً  َصَكْكتـَُها َصك َلِكين  ،َرُجٌل ِمْن َبِين آَدَم آَسُف َكَما يَْأَسُفونَ 

          :يَا َرُسوَل اللِه، َأال أُْعِتُقَها ؟ قَالَ : فـَُقْلتُ  ،، فـََعظَم َذِلَك َعَلي -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
أَْنَت َرُسوُل : قَاَلتْ ؟  َمْن أَنَا :ِيف السَماِء، قَالَ : قَاَلتْ ؟  أَْيَن اللهُ  :فـََقاَل َهلَا .اْئِتِني ِبَها {

  .}النسائي وغريهمومسلم وأبو داود و أمحد و مالك رواه {. }فََأْعِتْقَها فَِإنـَها ُمْؤِمَنةٌ  :، قَالَ اللهِ 

  140: الحديث رقم        

يـَتَـَعاقـَُبوَن ِفيُكْم َمَالِئَكة بِاللْيِل َوَمَالِئَكة {:قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُهَريـَْرةَ  َأِيب  نْ عَ         
 ،فـََيْصَعد ِإلَْيِه الِذيَن بَاُتوا ِفيُكمْ  ،َوَيْجَتِمُعوَن ِفي َصَالة الصْبح َوَصَالة اْلَعْصر ،بِالنـَهارِ 

َيْسأَلُهْم َوُهَو َأْعَلم ِبُكمْ  َناُهْم َوُهْم ُيَصلونَ  :َكْيَف تـَرَْكُتْم ِعَباِدي ؟ فـَيَـُقوُلونَ   :فـَ  ،أَتـَيـْ
  .}والبخاري ومسلم مالك{. }َوتـَرَْكَناُهْم َوُهْم ُيَصلونَ 

  141: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ِإَىل َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -بـََعَث َعِلي : َعْن َأِيب َسِعيٍد قَالَ         
َزْيِد اْخلَْيِل، : أَْربـََعِة نـََفرٍ ، فـََقَسَمَها بـَْنيَ أََدٍم َمْقُروٍظ ملَْ ُحتَصلْ ِمَن اْلَيَمِن ِبَذَهَبٍة ِيف  - َوَسلمَ 

َنَة ْبِن ِحْصٍن، َوَعْلَقَمَة ْبِن ُعالثَةَ  اْلُمَهاِجرِيَن  ، فـََقاَل نَاٌس ِمنَ َواألَقـْرَِع ْبِن َحاِبٍس، َوُعيَـيـْ
نَا َأِميُن َمْن وِني َوأَ ال تَْأَمنُ  {:َلَغُه َذِلَك َفَشق َعَلْيِه، فـََقالَ ، فـَبَـ َحنُْن ُكنا َأَحقِ ََذا: َواألَْنَصارِ 

نَـْنيِ، ُمْشِرُف  ؟ فـََقامَ  ، يَْأتِيِني َخبَـُر السَماِء َصَباًحا َوَمَساءً ِفي السَماءِ  إِلَْيِه نَاِتُئ اْلَعيـْ
َهِة، َكث اللْحَيِة، َحمُْلوُق الرْأِس، ُمَشمُر اِإلزَاِر، فـََقالَ  وَل اللِه، َرسُ يَا : اْلَوْجَنتَـْنيِ، نَاِشُز اْجلَبـْ
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ْرِض بَِأِن ، َأَوَلْسُت َأَحق َأْهِل األَ َوْيَحكَ  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -، فـََقاَل النِيب اتِق اللهَ 
؟  ُب ُعنـَُقهُ ، َأال َأْضرِ يَا َرُسوَل اللهِ : فـََقالَ  -َسْيُف اللهِ  -؟ ُمث أَْدبـََر فـََقاَم َخاِلدٌ  اتِقَي اللهَ 

ِإني  :َسانِِه َما لَْيَس ِيف قـَْلِبِه، قَالَ ِإنُه ِإْن ُيَصلي يـَُقوُل بِلِ : ، قَالَ ، ِإنُه َلَعلُه ُيَصليال: فـََقالَ 
ْيِه َصلى اللُه َعلَ  - فـََنظََر إِلَْيِه النِيب . ، َوال َأُشق بُطُونـَُهمْ َأُشق َعْن قـُُلوِب الناسِ  َلْم ُأوَمْر َأنْ 

، فـََقالَ  - َوَسلمَ  َوُهَو ُمَقف:  ُلوَن ِكَتاَب الل ِه ال ِإنُه َسَيْخُرُج ِمْن ِضْئَضِئ َهَذا قـَْوٌم يـَتـْ
يِن َكَما يَْمرُ ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهمْ  ةِ ، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِميْهُم ِمَن الراَرةُ فـََقاَل ُعمَ  .ُق الس :
َلنـُهْم قـَْتَل ثَُمودَ : َفَحِسْبُت أَنُه قَالَ  تـُ بو داود وأالبخاري ومسلم رواه  {. }لَِئْن َأْدرَْكتـُُهْم ألَقـْ

  .}ابن ماجة وغريهم بالفاظ متشاةو النسائي و 

  142: الحديث رقم        

َصلى  -اللهِ قَاَل َرُسوُل : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اص عَ الْ  نِ رو بْ مْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ َعْن         
البخاري يف  رواه{.}اْرَحُموا َمْن ِفي اَألْرِض يـَْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَماءِ  {:- اللُه َعَلْيِه َوَسلم

 .}األدب املفرد، وأبو داود، والرتمذي

  143: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ  َأِيب  نْ عَ         
َتْأَبى َعَلْيهِ اْمَرأََتُه ِإَلى فِ  ، َما ِمْن رَُجٍل َيْدُعوَوالِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ  { ، ِإال َكاَن الِذي َراِشَها فـَ

َها َها َحتى يـَْرَضى َعنـْ   .}وللفظ ملسلم. اري ومسلم وغريمهارواه البخ{. }ِفي السَماِء َساِخطًا َعَليـْ
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             قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  - َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ  اللِه ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ         
اْرَحُموا َمْن ِفي اَألْرِض  ،الرْحَمنُ الراِحُموَن يـَْرَحُمُهُم  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

وصححه غريه : باينلقال العالمة األ. أخرجه أبو داود والرتمذي وصححه{ .}يـَْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَماءِ 
  .}األحاديث الصحيحة: أيضاً، وإمنا هو حديث صحيح لغريه كما بينته يف

  144: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - اللِه ْبِن الساِئبِ ْن َعْبِد عَ         
ِإنـَها َساَعٌة تـُْفَتُح ِفيَها {:َوقَالَ  ،َكاَن ُيَصلي أَْربـًَعا بـَْعَد َأْن تـَُزوَل الشْمُس قـَْبَل الظْهرِ   - َوَسلمَ 

َواُب السَماءِ  حسن : وقالالرتمذي أمحد و رواه {. }َيْصَعَد ِلي ِفيَها َعَمٌل َصاِلحٌ  َوُأِحب َأنْ  ،أَبـْ
 .}، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذيغريب

  145: الحديث رقم        

         وَب األَْنَصارِيُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب أَيهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعَلْيِه  -أَْدَمَن َرُسوُل اللى اللَصل
ِيت أَرَاَك َما َهِذِه الرَكَعاُت ال  ،يَا َرُسوَل اللهِ : فَـُقْلتُ  ،أَْرَبَع رََكَعاٍت ِعْنَد َزَواِل الشْمسِ  - َوَسلمَ 

َواَب السَماِء تـُْفَتُح ِعْنَد َزَواِل الشْمسِ {:قَالَ  َقْد أَْدَمْنتَـَها؟ تى ُيَصلى َتُج حَ َفال تـُرْ  ،ِإن أَبـْ
رٌ الظْهرُ   :تـَْقرَُأ ِفيِهن ُكلِهن؟ قَالَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ : قـُْلتُ  .، فَُأِحب َأْن َيْصَعَد ِلي ِفيَها َخيـْ
  }وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رواه أمحد{. }الَ  :قَالَ  ؟َفِفيَها َسالٌم فَاِصلٌ : قـُْلتُ نـََعْم، 

  146: الحديث رقم        

َأن  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َصْعَصَعةَ  ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسَ  َعنْ         
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ثـَُهمْ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َنِيب اللهِ  َلٍة ُأْسرَِي بِهِ  َحد َنَما أَنَا ِفي  {:قَالَ  َعْن لَيـْ بـَيـْ
َا قَالَ  -،اْلَحِطيمِ  فَأَتَاِني فـََقَعَد، قَالَ : قَالَ ، ِإْذ أَتَاِني آتٍ  ،ُمْضَطِجًعا ِفي اْلِحْجرِ  :-َوُرمب :

؟ َما يـَْعِني: ْلَجاُروِد َوُهَو ِإَلى َجْنِبيَفُشق َما بـَْيَن َهِذِه ِإَلى َهِذِه، فـَُقْلُت لِ : َوَسِمْعُتُه يـَُقولُ 
ِشْعَرتِِه، ِه ِإَلى ِمْن َقص : َوَسِمْعُتُه يـَُقولُ : َنْحرِِه ِإَلى َكَذا ِشْعَرتِِه، قَالَ ِمْن ثـُْغَرِة : قَالَ 

ِبي ثُم فـَُغِسَل قـَلْ  ،، ثُم أُتِيُت ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٍء ِإيَمانًا َوِحْكَمةً فَاْسَتْخَرَج قـَْلِبي
َيَض، فـََقاَل َلُه اْلَجاُرودُ ، ثُم أُتِيُت ِبَدابٍة ُدوَن اْلبَـغْ ُحِشَي ثُم ُأِعيدَ  : ِل َوفـَْوَق اْلِحَماِر أَبـْ

َوَتُه ِعْنَد َأْقَصى َطْرِفِه، َفُحِمْلُت يـَْقَطُع َخطْ  .نـََعمْ : قَاَل أََنسٌ ا أَبَا َحْمَزَة ؟ اُق يَ ُهَو اْلبـُرَ 
َيا فَاْستَـْفَتَح، َفِقيلَ َحتى أََتى الس  -َعَلْيِه السالمُ  - ، فَاْنطََلَق ِبي ِجْبرِيلُ َعَلْيهِ  نـْ َمْن : َماَء الد

: َقْد ُأْرِسَل ِإلَْيِه ؟ قَالَ وَ : ُمَحمٌد، ِقيلَ  :َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ  :َهَذا ؟ قَالَ 
ا َخَلْصُت فَِإَذا ِفيَها آَدُم، ، فـََلم َمْرَحًبا ِبِه، َونِْعَم اْلَمِجيُء َجاَء، فـََفَتَح لََنا: نـََعْم، ِقيلَ 

َمْرَحًبا : ُت َعَلْيِه فـََرد السالَم ثُم قَالَ َفَسلمْ : الَ َعَلْيِه، قَ  َهَذا أَبُوَك آَدُم َفَسلمْ : قَالَ 
 اِلحِ بِاالْبِن الصالص ِبيمَ اِلِح َوالنى أََتى السَصِعَد َحت انَِيَة فَاْستَـْفَتَح، َفِقيلَ ، ثُمَمْن : اَء الث
: َقْد ُأْرِسَل ِإلَْيِه ؟ قَالَ وَ : ٌد، ِقيلَ ُمَحم : َمَعَك ؟ قَالَ  َوَمنْ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َهَذا ؟ قَالَ 
 - َوِعيَسى ما َخَلْصُت فَِإَذا َيْحَيى، فـَلَ َمْرَحًبا ِبِه، فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء، فـََفَتحَ : نـََعْم، ِقيلَ 

َنا اْلَخاَلِة، قَالَ  -َعَلْيِهَما السالمُ  : ا، قَالَ ْحَيى َوِعيَسى َفَسلْم َعَلْيِهمَ َهَذا يَ : َوُهَما ابـْ
اِء ، ثُم َصِعَد ِبي ِإَلى السمَ اِلِح َوالنِبي الصاِلحِ َمْرَحًبا بِاَألِخ الص : َفَسلْمُت فـََردا، ثُم قَاال
: ُمَحمٌد، ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ  :ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن َهَذا ؟ قَالَ : الثالَِثِة فَاْستَـْفَتَح، َفِقيلَ 

، فـََفَتَح فـََلما َمْرَحًبا ِبِه، فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاءَ : نـََعْم، ِقيلَ : َقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه ؟ قَالَ  َأوَ 
َفَسلْمُت : َذا يُوُسُف َفَسلْم َعَلْيِه، قَالَ هَ : قَالَ ، - َعَلْيِه السالمُ  -َخَلْصُت ِإَذا يُوُسفُ 
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َنا ، ثُم َصِعَد ِبي َحتى أَ اِلِح َوالنِبي الصاِلحِ اَألِخ الص َمْرَحًبا بِ : َعَلْيِه فـََرد، ثُم قَالَ  تـَيـْ
، ا ِإْدرِيُس َفَسلْم َعَلْيهِ َهذَ : فـََقالَ  ،-َعَلْيِه السالمُ  -، فَِإَذا ِإْدرِيسُ السَماَء الراِبَعةَ 

 قَالَ  ،ْمُت َعَلْيهِ َفَسل ثُم فـََرد : اِلحِ اَمْرَحًبا بِاَألِخ الصالص ِبيى ِلِح َوالنَصِعَد ِبي َحت ثُم ،
َنا السمَ  َوَمْن َمَعَك ؟ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن َهَذا ؟ قَالَ : اَء اْلَخاِمَسَة َفاْستَـْفَتَح، َفِقيلَ أَتـَيـْ

، فَِنْعَم اْلمِجيُء َجاءَ َمْرَحًبا ِبِه، : نـََعْم، ِقيلَ : َقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه ؟ قَالَ وَ : يلَ ، قِ ُمَحمدٌ : قَالَ 
َذا َهاُروُن َفَسلْم َعَلْيِه، هَ : قَالَ ، -َعَلْيِه السالمُ  -فـََلما َخَلْصُت فَِإَذا ُهَو َهاُرونُ  ،فـََفَتحَ 
ثُم ، اِلِح َوالنِبي الصاِلحِ َمْرَحًبا بِاَألِخ الص : لسالَم ثُم قَالَ َفَسلْمُت َعَلْيِه فـََرد ا: قَالَ 

: ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن َهَذا ؟ قَالَ : اَء الساِدَسَة فَاْستَـْفَتَح، َفِقيلَ َصِعَد ِبي َحتى أََتى السمَ 
َمْرَحًبا ِبِه، فَِنْعَم : نـََعْم، ِقيلَ : ِسَل ِإلَْيِه ؟ قَالَ َوَقْد ُأرْ : ُمَحمٌد، ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ 

َهَذا ُموَسى : قَالَ ، -َعَلْيِه السالمُ  -فـََلما َخَلْصُت فَِإَذا ُموَسى ، فـََفَتحَ اْلَمِجيُء َجاءَ 
اِلِح َوالنِبي الصاِلِح، فـََلما َمْرَحًبا بِاَألِخ الص : فـََرد ثُم قَالَ ، َفَسلْمُت َعَلْيِه َفَسلْم َعَلْيهِ 

ْبِكي َألن ُغالًما بُِعَث بـَْعِدي َيْدُخُل اْلَجنَة أَ : َما يـُْبِكيَك ؟ قَالَ : َتَجاَوْزُت َبَكى، َفِقيلَ 
َء الساِبَعَة ، ثُم َصِعَد ِبي َحتى أََتى السَمامْن َيْدُخُلَها ِمْن أُمِتيِمْن أُمِتِه َأْكثـَُر مِ 

َقْد وَ : َحمٌد، ِقيلَ مُ : َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن َهَذا ؟ قَالَ : فَاْستَـْفَتَح، َفِقيلَ 
، فـََلما َخَلْصُت فَِإَذا َمْرَحًبا ِبِه، فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء، فـََفَتحَ : نـََعْم، ِقيلَ : ُأْرِسَل ِإلَْيِه ؟ قَالَ 

َراِهيمُ  َراِهيُم َفَسلْم َعَلْيِه، قَالَ َهَذا أَبُوَك : قَالَ ، -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِإبـْ ُت َسلمْ فَ : ِإبـْ
، ثُم رُِفَعْت ِلي ِسْدرَُة اِلِح َوالنِبي الصاِلحِ َمْرَحًبا بِاالْبِن الص : َعَلْيِه فـََرد السالَم ثُم قَالَ 

ُقَها ِمْثُل ِقالِل َهَجرَ  فَِإَذا ،اْلُمْنتَـَهى ِسْدرَُة َهِذِه : قـَُها ِمْثُل آَذاِن اْلِفيَـَلِة، قَالَ ، َوِإَذا َأْورَانـَبـْ
َما َهَذا يَا ِجْبرِيُل ؟ : اِطَناِن َونـَْهَراِن ظَاِهَراِن، فـَُقْلتُ نـَْهَراِن بَ : فَِإَذا َأْربـََعُة أَنـَْهارٍ  ،اْلُمْنتَـَهى
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َع ِلَي ، ثُم رُفِ ِهَراِن فَالنيُل َواْلُفَراتُ ، َوَأما الظااِن فـَنَـَهَراِن ِفي اْلَجنةِ َأما اْلَباِطنَ : قَالَ 
: َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعِن النِيب  َوثـََنا احلََْسنُ : قَاَل قـََتاَدةُ ، اْلبَـْيُت اْلَمْعُمورُ 

ُعوَن أَْلَف مَ   َرَجَع ِإَىل ُمث  .َلٍك ثُم ال يـَُعوُدوَن ِفيهِ ِإن اْلبَـْيَت اْلَمْعُموَر َيْدُخُلُه ُكل يـَْوٍم َسبـْ
 فََأَخْذُت اللَبنَ  ،ثُم أُتِيُت بِِإنَاٍء ِمْن َخْمٍر َوِإنَاٍء ِمْن لََبٍن َوِإنَاٍء ِمْن َعَسلٍ  :َحِديِث أََنسٍ 

َها َوأُمُتكَ ِهَي اْلِفْطرَ : فـََقالَ  ُكل يـَْوٍم َخْمُسوَن   ، ثُم ُفِرَضْت َعَلي الصالةُ ُة أَْنَت َعَليـْ
أُِمْرُت : ِبَم أُِمْرَت ؟ قـُْلتُ : فـََقالَ  ،-َعَلْيِه السالمُ  - َفَمَرْرُت َعَلى ُموَسى، فـََرَجْعُت َصالةً 

، َوِإني َقْد َخْمِسيَن َصالًة ُكل يـَْومٍ  ِإن أُمَتَك ال َتْسَتِطيعُ : ، قَالَ ِبَخْمِسيَن َصالًة ُكل يـَْومٍ 
َلَك َوَعاَلْجُت بَِني ِإْسرَ  َسْلُه فَاْرِجْع ِإَلى رَبَك فَ  ،ائِيَل َأَشد اْلُمَعاَلَجةِ َجرْبُت الناَس قـَبـْ

ِبَم أُِمْرَت ؟ : َجْعُت فـََوَضَع َعني َعْشًرا، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى فـََقالَ ، فـَرَ التْخِفيَف ألُمِتكَ 
، َوِإني َتْسَتِطيُع َأْربَِعيَن َصالةً  ِإن أُمَتَك ال: َأْربَِعيَن َصالًة ُكل يـَْوٍم، قَالَ أُِمْرُت بِ : قـُْلتُ 

َلكَ  َسْلُه فَاْرِجْع ِإَلى رَبَك فَ  ،َوَعاَلْجُت بَِني ِإْسَرائِيَل َأَشد اْلُمَعاَلَجةِ  ،َقْد َجرْبُت الناَس قـَبـْ
ِبَم أُِمْرَت ؟ : َجْعُت فـََوَضَع َعني َعْشًرا، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى فـََقالَ ، فـَرَ التْخِفيَف ألُمِتكَ 

ِإن أُمَتَك ال َتْسَتِطيُع َثالثِيَن َصالًة َوِإني : بَِثالثِيَن َصالًة ُكل يـَْوٍم، قَالَ أُِمْرُت : فـَُقْلتُ 
ْبِلَك َوَعاَلْجُت بَِني ِإْسَرائِيَل َأَشد اْلُمَعاَلَجةِ  فَاْرِجْع ِإَلى رَبَك  ،َقْد َجرْبُت الناَس ِمْن قـَ

ِبَم : َجْعُت فـََوَضَع َعني َعْشًرا، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى فـََقالَ ، فـَرَ ُه التْخِفيَف ألُمِتكَ َسلْ فَ 
َتْسَتِطيُع ِلِعْشرِيَن  ِإن أُمَتَك ال: ِبِعْشرِيَن َصالًة ُكل يـَْوٍم، قَالَ أُِمْرُت : ؟ قـُْلتُ  أُِمْرتَ 
، َرائِيَل َأَشد اْلُمَعاَلَجةِ ، َوَعاَلْجُت بَِني ِإسْ ْن قـَْبِلكَ رْبُت الناَس مِ ، َوِإني َقْد جَ َصالةً 

 َك َفَسْلُه التِتكَ فَاْرِجْع ِإَلى رَبي َعْشًرا، فـََرَجْعُت ِإَلى ، فـَرَ ْخِفيَف ألُمَجْعُت فـََوَضَع َعن
 ِإن أُمَتَك ال: ْوٍم، قَالَ ِبَعْشِر َصَلَواٍت ُكل يَـ أُِمْرُت : ِبَم أُِمْرَت ؟ قـُْلتُ : ُموَسى فـََقالَ 
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، َوَعاَلْجُت بَِني ِإْسَرائِيَل َأَشد ِمْن قـَْبِلكَ  ، َوِإني َقْد َجرْبُت الناسَ َتْسَتِطيُع ِلَعْشِر َصَلَواتٍ 
َصَلَواٍت  ِبَخْمِس ، فـََرَجْعُت فَأُِمْرُت َسْلُه التْخِفيَف ألُمِتكَ فَاْرِجْع ِإَلى رَبَك فَ  ،اْلُمَعاَلَجةِ 

ْمِس َصَلَواٍت ُكل يـَْوٍم، أُِمْرُت ِبخَ : ِبَم أُِمْرَت ؟ قَالَ : ُكل يـَْوٍم، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى قَالَ 
َلَك َخْمَس َصَلَواٍت ُكل يـَْومٍ  ِإن أُمَتَك ال َتْسَتِطيعُ : فـََقالَ  بـْ ، َوِإني َقْد َجرْبُت الناَس قـَ

َقْد َسأَْلُت رَبي : َسْلُه التْخِفيَف ألُمِتَك، قَالَ ، فَ ائِيَل َأَشد اْلُمَعاَلَجةِ رَ َوَعاَلْجُت بَِني ِإسْ 
َأْمَضْيَت َفرِيَضِتي : ا َجاَوْزُت نَاَداِني ُمَنادٍ ، فـََلم ُت َوَلِكْن َأْرَضى َوُأَسلمُ َحتى اْسَتْحيَـيْ 

  .}وغريمهارواه البخاري والنسائي {. }يَوَخفْفَت َعْن ِعَبادِ 

  147: الحديث رقم       

َلَة  :يـَُقولُ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -مسَِْعُت اْبَن َماِلكٍ  :ْبِن َعْبِد اللِه أَنُه قَالَ  َعْن َشرِيكَ          لَيـْ
ْبَل أَنُه  {:ِمْن َمْسِجِد اْلَكْعَبةِ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ُأْسرَِي ِبَرُسوِل اللهِ  َجاَءُه َثالَثَُة نـََفٍر قـَ

َأْن يُوَحى ِإلَْيِه َوْهَو نَاِئٌم ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، فـََقاَل َأوُلُهْم أَيـُهْم ُهَو فـََقاَل َأْوَسطُُهْم ُهَو 
ُرُهمْ  َرُهمْ   . َخيـْ َلْم يـََرُهْم   . فـََقاَل آِخُرُهْم ُخُذوا َخيـْ َلَة، فـَ َلًة َفَكاَنْت تِْلَك الليـْ َحتى أَتـَْوُه لَيـْ

ْلُبُه وََكَذِلَك األَْنِبَياُء تـََناُم َأْعيـُنـُُهْم َوَال  ُنُه َوَال يـََناُم قـَ ْلُبُه، َوتـََناُم َعيـْ تـََناُم ُأْخَرى ِفيَما يـََرى قـَ
 ى اْحَتَمُلوُه فـََوَضُعوُه ِعْنَد بِْئِر زَْمَزَم فـَتَـَوالُموُه َحتَلْم ُيَكل ُهْم ِجْبرِيُل َفَشق قـُُلوبـُُهْم، فـَ ُه ِمنـْ

، ِجْبرِيُل َما بـَْيَن َنْحرِِه ِإَلى لَبِتِه َحتى فـََرَغ ِمْن َصْدرِِه َوَجْوِفِه، فـََغَسَلُه ِمْن َماِء زَْمَزَم بَِيِدهِ 
انًا َوِحْكَمًة، َحتى أَنـَْقى َجْوَفُه، ثُم أُِتَي ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب ِفيِه تـَْوٌر ِمْن َذَهٍب َمْحُشوا ِإيمَ 

نْـ  َماِء الدَعَرَج ِبِه ِإَلى الس َأْطبَـَقُه ثُم َيا َفَحَشا ِبِه َصْدرَُه َوَلَغاِديَدُه ـ يـَْعِني ُعُروَق َحْلِقِه ـ ثُم
َناَداُه َأْهُل السَماءِ  َواِبَها فـَ َمْن وَ  :قَاُلوا  . ِجْبرِيلُ  :فـََقالَ  ؟َمْن َهَذا :َفَضَرَب بَابًا ِمْن أَبـْ
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  . َفَمْرَحًبا بِِه َوَأْهالً  :قَاُلوا  . نـََعمْ  :قَالَ  ؟َوَقْد بُِعثَ  :قَالَ   . َمِعي ُمَحمدٌ  :قَالَ  ؟َمَعكَ 
َيْسَتْبِشُر ِبِه َأْهُل السَماِء، َال يـَْعَلُم َأْهُل السَماِء ِبَما يُرِيُد اللُه ِبِه ِفي اَألْرِض َحتى  فـَ

َيا آَدَم فـََقاَل لَُه ِجْبرِيلُ  نـْ َماِء الدْم َعَليْ  :يـُْعِلَمُهْم، فـََوَجَد ِفي السَم   . هِ َهَذا أَبُوَك َفَسلَفَسل
فَِإَذا ُهَو ِفي السَماِء   . َمْرَحًبا َوَأْهًال بِاْبِني، نِْعَم اِالْبُن أَْنتَ  :َعَلْيِه َوَرد َعَلْيِه آَدُم َوقَالَ 

َيا بِنَـَهَرْيِن َيطِرَداِن فـََقالَ  نـْ َهَراِن يَا ِجْبرِيلُ  :الديُل َواْلفُ  :قَالَ  ؟َما َهَذاِن النـَراُت َهَذا الن
 ،ثُم َمَضى ِبِه ِفي السَماِء فَِإَذا ُهَو بِنَـَهٍر آَخَر َعَلْيِه َقْصٌر ِمْن ُلْؤُلٍؤ َوزَبـَْرَجدٍ   . ُعْنُصُرُهَما

َهَذا اْلَكْوثـَُر الِذي َخَبَأ َلَك  :قَالَ  ؟َما َهَذا يَا ِجْبرِيلُ  :قَالَ  .َفَضَرَب َيَدُه فَِإَذا ُهَو ِمْسكٌ 
َمْن  :َعَرَج ِإَلى السَماِء الثانَِيِة فـََقاَلِت اْلَمالَِئَكُة َلُه ِمْثَل َما قَاَلْت َلُه األُوَلى ثُم   . رَبكَ 
 :قَاُلوا  .-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُمَحمدٌ  :قَالَ  ؟َوَمْن َمَعكَ  :قَاُلوا  . ِجْبرِيلُ  :قَالَ  ؟َهَذا

 .ثُم َعَرَج ِبِه ِإَلى السَماِء الثالَِثةِ   . َمْرَحًبا ِبِه َوَأْهالً  :قَاُلوا  . َعمْ نَـ  :قَالَ  ؟َوَقْد بُِعَث ِإلَْيهِ 
ثُم  َوقَاُلوا َلُه ِمْثَل َما قَاَلِت األُوَلى َوالثانَِيُة، ثُم َعَرَج ِبِه ِإَلى الراِبَعِة فـََقاُلوا َلُه ِمْثَل َذِلَك،

اْلَخاِمَسِة فـََقاُلوا ِمْثَل َذِلَك، ثُم َعَرَج ِبِه ِإَلى السَماِء الساِدَسِة َعَرَج ِبِه ِإَلى السَماِء 
فـََقاُلوا َلُه ِمْثَل َذِلَك، ثُم َعَرَج ِبِه ِإَلى السَماِء الساِبَعِة فـََقاُلوا َلُه ِمْثَل َذِلَك، ُكل َسَماٍء 

ُهْم ِإْدرِيَس ِفي الثانَِيِة، َوَهاُروَن ِفي الراِبَعِة، َوآَخَر ِفي ِفيَها أَنِْبَياُء َقْد َسماُهْم فََأْوَعْيُت  ِمنـْ
َراِهيَم ِفي الساِدَسِة، َوُموَسى ِفي الساِبَعِة بِتَـْفِضيِل َكَالِم  اْلَخاِمَسِة َلْم َأْحَفِظ اْسَمُه، َوِإبـْ

ثُم َعَال ِبِه فـَْوَق َذِلَك ِبَما الَ   . َأَحدٌ  َرب َلْم َأُظن َأْن يـُْرَفَع َعَلى  :اللِه، فـََقاَل ُموَسى
فـََتَدلى َحتى َكاَن  - َرب اْلِعزةِ  - َوَدنَا اْلَجبارُ  ،يـَْعَلُمُه ِإال اللُه، َحتى َجاَء ِسْدرََة اْلُمْنتَـَهى

َخْمِسيَن َصَالًة َعَلى أُمِتَك ُكل  :فََأْوَحى اللُه ِفيَما َأْوَحى ِإلَْيهِ  ،ِمْنُه قَاَب قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى
َلةٍ  َماَذا َعِهَد  ،يَا ُمَحمدُ  :ثُم َهَبَط َحتى بـََلَغ ُموَسى فَاْحَتَبَسُه ُموَسى فـََقالَ   . يـَْوٍم َولَيـْ
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َلةٍ َعِهَد ِإَلى َخْمِسيَن َصَالًة   :قَالَ  ؟ِإلَْيَك رَبكَ  ِإن أُمَتَك َال َتْسَتِطيُع  :قَالَ   . ُكل يـَْوٍم َولَيـْ
ُهمْ  ،َذِلكَ  ْلُيَخفْف َعْنَك رَبَك َوَعنـْ   - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فَاْلتَـَفَت النِبي   . فَاْرِجْع فـَ

فـََعَال ِبِه ِإَلى   . ِجْبرِيُل َأْن نـََعْم ِإْن ِشْئتَ  ِإَلى ِجْبرِيَل َكأَنُه َيْسَتِشيُرُه ِفي َذِلَك، فََأَشاَر ِإلَْيهِ 
فـََوَضَع   . يَا َرب َخفْف َعنا، فَِإن أُمِتي َال َتْسَتِطيُع َهَذا - َوْهَو َمَكانَهُ  -:اْلَجباِر فـََقالَ 

َردُدُه ُموَسى ِإَلى رَبِه َحتى َعْنُه َعْشَر َصَلَواٍت ثُم رََجَع ِإَلى ُموَسى فَاْحَتَبَسُه، فـََلْم يـََزْل يُـ 
َواللِه  ،يَا ُمَحمدُ  :َصاَرْت ِإَلى َخْمِس َصَلَواٍت، ثُم اْحَتَبَسُه ُموَسى ِعْنَد اْلَخْمِس فـََقالَ 

َعُف فَأُمُتَك َأضْ  ،َفَضُعُفوا فـَتَـرَُكوهُ  ،َلَقْد رَاَوْدُت بَِني ِإْسَرائِيَل قـَْوِمي َعَلى َأْدَنى ِمْن َهَذا
ْلُيَخفْف َعْنَك رَبكَ  ُكل َذِلَك   .َأْجَساًدا َوقـُُلوبًا َوأَْبَدانًا َوأَْبَصارًا َوَأْسَماًعا، فَاْرِجْع فـَ

 ِبيمَ  -يـَْلَتِفُت النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَوَال َيْكَرُه َذِلَك ِجْبرِيُل،  ،ِإَلى ِجْبرِيَل لُِيِشيَر َعَلْيهِ  -َصل
ِعْنَد اْلَخاِمَسِة فـََقاَل يَا َرب ِإن أُمِتي ُضَعَفاُء َأْجَساُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم َوَأْسَماُعُهْم  فـََرفـََعهُ 

ِإنُه الَ  :قَالَ   . لَبـْيَك َوَسْعَدْيكَ  :قَالَ   . يَا ُمَحمدُ  :فـََقاَل اْلَجبارُ  .َوأَْبَدانـُُهْم َفَخفْف َعنا
َفُكل َحَسَنٍة ِبَعْشِر  :قَالَ  .يـَُبدُل اْلَقْوُل َلَدى، َكَما فـََرْضُت َعَلْيَك ِفي أُم اْلِكَتابِ 

  :فـََرَجَع ِإَلى ُموَسى فـََقالَ   . َأْمثَاِلَها، فـَْهَى َخْمُسوَن ِفي أُم اْلِكَتاِب َوْهَى َخْمٌس َعَلْيكَ 
َقْد  :قَاَل ُموَسى  . َأْعطَانَا ِبُكل َحَسَنٍة َعْشَر َأْمثَاِلَها ،َخفَف َعنا :فـََقالَ  ؟َكْيَف فـََعْلتَ 

َواللِه رَاَوْدُت بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى َأْدَنى ِمْن َذِلَك فـَتَـرَُكوُه، اْرِجْع ِإَلى رَبَك فـَْلُيَخفْف َعْنَك 
َقْد َواللِه اْسَتْحيَـْيُت ِمْن رَبي  ،يَا ُموَسى: -َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ   . ْيًضاأَ 

َقَظ َوْهَو ِفي َمْسِجِد اْلَحَرامِ  :قَالَ   . فَاْهِبْط بِاْسِم اللهِ  :قَالَ   . ِمما اْختَـَلْفُت ِإلَْيهِ  .  }َواْستَـيـْ
  .}رواه البخاري {

  148: الحديث رقم        
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - أن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َماِلكٍ ْبِن  َعْن أََنسَ         
َوُدوَن اْلبَـْغِل، َيَضُع َحاِفَرُه  َيُض َطوِيٌل، فـَْوَق اْلِحَمارَوُهَو َدابٌة أَبْـ  ،أُتِيُت بِاْلبـَُراقِ { :قَالَ 

َرَبْطُتُه بِاْلَحَلَقِة التي  :قَالَ ُه َحتى أَتـَْيُت بـَْيَت اْلَمْقِدِس، فـَرَِكْبتُ  :قَالَ ِعْنَد ُمْنتَـَهى َطْرِفِه،  فـَ
ثُم َدَخْلُت اْلَمْسِجَد، َفَصلْيُت ِفيِه رَْكَعتَـْيِن، ثُم َخْرْجُت، َفَجاَء  :قَالَ يـَْرِبُط ِبَها األَْنِبَياُء، 

 -نَاٍء ِمْن لََبٍن، فَاْختَـْرُت اللَبَن، فـََقاَل ِجْبرِيلُ ِجْبرِيُل َعَلْيِه السَالُم بِإنَاٍء ِمْن َخْمٍر، َوإ
َعَلْيِه  -ثُم َعَرَج بَِنا إَلى السَماِء، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيلُ  .اْلِفْطَرةَ  اْختَـْرتَ  :- َعَلْيِه السَالمُ 

َوبُِعَث : ِقيلَ  ،ُمَحمدٌ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن أَْنَت؟ قَالَ : َفِقيلَ  -السَالمُ 
َلَقْد بُِعَث إلَْيِه، فـََفَتَح لََنا، فَإَذا أَنَا بِآَدَم فـََرحَب بي، َوَدَعا ِلي ِبَخْيٍر، ثُم : إلَْيِه؟ قَالَ 

: َمْن َأْنَت؟ قَالَ : َفِقيلَ  -َعَلْيِه السَالمُ  -، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيلُ َعَرَج بَِنا إَلى السَماِء الثانَِيةِ 
َقْد بُِعَث إلَْيِه، : َوَقْد بُِعَث إلَْيِه؟ قَالَ : ِقيلَ  ،ُمَحمدٌ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ 

َنْي اْلَخاَلِة ِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ  ، َوَيْحَيى ْبِن زََكرِيا، فـََرحَبا بي، َوَدُعوا فـََفَتَح لََنا، فَإَذا أَنَا بِابـْ
: َمْن أَْنَت؟ قَالَ : ِلي ِبَخْيٍر، ثُم َعَرَج بَِنا إَلى السَماِء الثالَِثِة، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل، َفِقيلَ 

فـََفَتَح  ،َقْد بُِعَث إلَْيهِ : َوَقْد بُِعَث إلَْيِه؟ قَالَ : ُمَحمٌد ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ 
فـََرحَب بي، َوَدَعا لي : فَإَذا أَنَا بُِيوُسَف، إَذا ُهَو َقْد ُأْعِطَي َشْطَر اْلُحْسِن، قَالَ  ،لََنا

: َمْن َهَذا؟ قَالَ : ِبَخْيٍر، ثُم َعَرَج بَِنا إَلى السَماِء الراِبَعِة، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل، َفِقيلَ 
َقْد بُِعَث إلَْيِه، : َوَقْد بُِعَث إلَْيِه؟ قَالَ : ُمَحمٌد، ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ُل، ِقيلَ ِجْبرِي

 :- َعز َوَجل  -فـََفَتَح لََنا، فَإَذا أَنَا بِإْدرِيَس، فـََرحَب بي، َوَدَعا ِلي ِبَخْيٍر، قَاَل اللهُ 
ْعَناُه َمَكانًا َعِلّياً  َمْن : ثُم َعَرَج بَِنا إَلى السَماِء اْلَخاِمَسِة، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل، ِقيلَ  .َورَفـَ

َقْد : َوَقْد بُِعَث إلَْيِه؟ قَالَ : ُمَحمٌد، ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، قَالَ : َهَذا؟ قَالَ 
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فـََرحَب بي، َوَدَعا لي ِبَخْيٍر، ثُم  -ِه السَالمُ َعَليْ  -لََنا، فَإَذا أَنَا ِبَهاُرونَ  بُِعَث إلَْيِه، فـََفَتحَ 
: ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن َهَذا؟ قَالَ : َعَرَج بَِنا إَلى السَماِء الساِدَسِة، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل، ِقيلَ 

، فـََفَتَح لََنا، فَإَذا أَنَا َقْد بُِعَث إلَْيهِ : ُمَحمٌد، ِقيَل؛ َوَقْد بُِعَث إلَْيِه؟ قَالَ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ 
ِبُموَسى، فـََرحَب بي، َوَدَعا ِلي ِبَخْيٍر، ثُم َعَرَج بَِنا إَلى السَماِء الساِبَعِة، فَاْستَـْفَتَح 

 حَ إلَْيِه،فـََفتَ  َقْد بُِعثَ : ُمَحمٌد، ِقيَل، َوَقْد بُِعَث إلَْيِه؟ قَالَ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ 
َراِهيَم ُمْسِندا َظْهَرِه إَلى اْلبَـْيِت اْلَمْعُموِر، َوإَذا ُهَو َيْدُخُلُه ُكل يـَْوم،  لََنا، فَإَذا أَنَا بِإبـْ
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك، َال يـَُعوُدوَن إلَْيِه، ثُم َذَهَب إَلى السْدرَِة اْلُمْنتَـَهى، َوإَذا َورَقـَُها َكآَذاِن  َسبـْ

فـََلما َغِشيَـَها ِمْن َأْمِر اللِه َما َغِشَي، تـََغيـَرْت، َفَما : ا َثَمُرَها َكاْلِقَالِل، قَالَ اْلِفيَـَلِة، َوإذَ 
 َما َأْوَحى، فـََفَرَض َعَلي َعتَـَها ِمْن ُحْسِنَها، فََأْوَحى إَلي َأَحٌد ِمْن َخْلِق اللِه َيْسَتِطيُع َأْن يـَنـْ

َلٍة، فـَنَـَزْلُت إَلى ُموَسى، فـََقالَ َخْمِسيَن َصَالًة في ُكل يـَْوٍم  َما فـََرَض رَبَك َعَلى : َولَيـْ
اْرَجْع إَلى رَبَك، فَاْسأَْلُه التْخِفيَف، فَإن أُمَتَك الَ : َخْمِسيَن َصَالًة، قَالَ : أُمِتَك؟ قـُْلتُ 

: فـََرَجْعُت إَلى رَبي، فـَُقْلتُ : ، قَالَ ُيِطيُقوَن َذِلَك، فَإني َقْد بـََلْوُت بَِني إْسَرائِيَل َوَخبَـْرتـُُهمْ 
َحط َعني : يَا َرب َخفْف َعَلى أُمتي، َفَحط َعني َخْمسا، فـََرَجْعُت إَلى ُموَسى، فـَُقْلتُ 

 :إن أُمَتَك َال يُِطيُقوَن َذِلَك، فَاْرَجْع إَلى رَبَك، فَاْسأَْلُه التْخِفيَف، قَالَ : َخْمسا، قَالَ 
َلْم َأَزْل َأْرِجُع بـَْيَن رَبي : َحتى قَاَل اللهُ  - َعَلْيِه السَالمُ  -َوبـَْيَن ُموَسى -تـََباَرَك َوتـََعاَلى - فـَ

َلٍة، ِلُكٍل َصَالٍة َعْشٌر، َفَذِلَك َخْمُسوَن  يَا ُمَحمُد، إنـُهن َخْمُس َصَلَواٍت، ُكل يـَْوٍم َولَيـْ
َلْم يـَْعَمْلَها، ُكِتَبْت َلُه َحَسَنًة، فَإْن َعِمَلَها ُكِتَبْت لَُه عْشرا، َصَالًة، َوَمْن َهم ِبحَ  َسَنٍة فـَ

َلْم يـَْعَمْلَها، َلْم ُتْكَتْب َشْيئا، فَإن َعِمَلَها ُكِتَبْت َسيئَ  : ًة َواِحَدًة، قَالَ َوَمْن َهم ِبَسيَئٍة فـَ
نَـَزَلتُ  تَـَهْيُت إَلى ُموَسى فـَ اْرجْع إَلى رَبَك : فََأْخبَـْرتُُه، فـََقالَ  -ِه السَالمُ َعَليْ  -َحتى انـْ
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َقد رََجْعُت إَلى : تُ لْ قُ فَـ   - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ فَاْسأَْلُه التْخِفيَف، 
  .}البخاري ومسلم {. }َحتى اْسَتْحيَـْيُت ِمْنهُ  رَبي

  149: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ِيب الن  اجِ وَ زْ ى أَ لَ عَ  رُ خَ فْ تَـ  تْ كانَ أَنـَها   -اَرِضَي اللُه َعنـْهَ  - بَ نَ يْـ زَ  َعنْ         
رواه {. }، َوَزوَجِنى اللُه تـََعاَلى ِمْن فـَْوِق َسْبِع َسَمَواتٍ َزوَجُكن َأَهالِيُكن {:تـَُقولُ   - َوَسلمَ 

 }البخاري

  150: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َسْلَماَن اْلَفارِِسي َرِضَي اللُه َعْنهُ َعْن         
ِصْفًرا َحتى ِإن اللَه تـََعاَلى َكرِيٌم َيْسَتِحي ِإَذا رََفَع ِإلَْيِه اْلَعْبُد َيَدْيِه َأْن يـَُردُهَما  {:- َوَسلمَ 

ًرا ويف ختريج  ،خمتصر العلو: يفصححه األلباين و  ،بو داود وابن ماجةرواه الرتمذي وأ{ .}َيَضَع ِفيِهَما َخيـْ
  }ويف صحيح أيب داود ،مشكاة املصابيح

  151: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ         
رَْحَمِتي َسبَـَقْت  ِإن : َعْرشِ فـَُهَو ِعْنَدُه فـَْوَق الْ  َلما َقَضى اللُه اْلَخْلَق َكَتَب ِفي ِكَتابِهِ  {

ن رَْحَمِتي َسبَـَقْت إِ : قـَْبَل َأْن َيْخُلَق اْلَخْلقَ  ِإن اللَه َكَتَب ِكَتابًا {:َوِيف َلْفظٍ  .}َغَضِبي
  .}متفق عليه{ . }، فـَُهَو ِعْنَدُه فـَْوَق اْلَعْرشِ َغَضِبي

  152: الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  كَ لِ ذَ كَ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ         
َلى اْلَجنِة، َوفـَْوَقُه ، َوَأعْ فَِإنـَها َأْوَسُط اْلَجنةِ  ،فَاْسأَُلوُه اْلِفْرَدْوسَ َه ِإَذا َسأَْلُتُم الل  {:- َوَسلمَ 

َهاُر اْلَجنةِ َعْرُش الرْحَمنِ    .}البخاري رواه{ .}، َوِمْنُه يـَُفجُر أَنـْ

  153: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ  َأِيب  نْ عَ         
َواُب السَماِء َحتى تـُْفِضَي  ،ال ِإَلَه ِإال اللُه َقط  :َما قَاَل َعْبدٌ  { ُمْخِلًصا ِإال فُِتَحْت َلُه أَبـْ

رواه الرتمذي يف الدعوات باب دعاء أم سلمة وأخرجه النسائي وابن { .}ِإَلى اْلَعْرِش َما اْجتَـَنَب اْلَكَباِئرَ 
  .}حبان، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع

  

يَماُن بَِأن اَهللا َمَع َجِميِع َخْلِقِه    َاْإلِ
  َال ِبَذاتِهِ  َوِإَحاطَِتهِ  ِبِعْلِمهِ 

  
ُهَو الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم اْستَـَوى َعَلى  :قال تعاىل        

َها َوَما يـَْنِزُل ِمَن السَماِء َوَما يـَْعُرُج ِفيَها  اْلَعْرِش يـَْعَلُم َما يَِلُج ِفي اْألَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمنـْ
  .}سورة احلديد{) 4(َما تـَْعَمُلوَن َبِصيٌر َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواللُه بِ 

أََلْم تـََر َأن اللَه يـَْعَلُم َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َما َيُكوُن ِمْن  :قال تعاىلو         
َنْجَوى َثَالثٍَة ِإال ُهَو رَاِبُعُهْم َوَال َخْمَسٍة ِإال ُهَو َساِدُسُهْم َوَال َأْدَنى ِمْن َذِلَك َوَال َأْكثـََر 
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ثُم يـَُنبئـُُهْم ِبَما َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإن اللَه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم ِإال ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا 
  .}سورة ادلة{) 7(

َيْسَتْخُفوَن ِمَن الناِس َوَال َيْسَتْخُفوَن ِمَن اللِه َوُهَو َمَعُهْم ِإْذ يـُبَـيُتوَن  :قال تعاىلو         
  .}سورة النساء{) 108(َما َال يـَْرَضى ِمَن اْلَقْوِل وََكاَن اللُه ِبَما يـَْعَمُلوَن ُمِحيطًا 

نَـْيِن ِإْذ  ِإال تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اللُه ِإذْ  :قال تعاىلو          َأْخَرَجُه الِذيَن َكَفُروا ثَاِنَي اثـْ
  .}40. سورة التوبة{... ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْن ِإن اللَه َمَعَنا

ُلو ِمْنُه ِمْن قـُْرَآٍن َوَال تـَْعَمُلوَن مِ  :قال تعاىلو          ْن َعَمٍل َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما تـَتـْ
ِإال ُكنا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يـَْعُزُب َعْن رَبَك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍة ِفي اْألَْرِض 

  .}سورة يونس{) 61(َوَال ِفي السَماِء َوَال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكبَـَر ِإال ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن 

َنا َأْو َأْن َيْطَغى  :تعاىلقال و          قَاَل َال  )45(قَاَال رَبـَنا ِإنـَنا َنَخاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ
  .}سورة طه{) 46(َتَخافَا ِإنِني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى 

قَاَل   )61(فـََلما تـََراَءى اْلَجْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنا َلُمْدرَُكوَن  :قال تعاىلو         
َفَلَق  )62(َكال ِإن َمِعَي رَبي َسيَـْهِديِن  َنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر فَانـْ فََأْوَحيـْ

  .}سورة الشعراء{ )63(َفَكاَن ُكل ِفْرٍق َكالطْوِد اْلَعِظيِم 

ُتُم اْألَْعَلْوَن َواللُه َمَعُكْم َوَلْن يَِترَُكْم َفَال َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السْلِم وَ  :قال تعاىلو          أَنـْ
  .}سورة حممد{) 35(َأْعَماَلُكْم 
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َلَنْسأََلن الِذيَن ُأْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلن اْلُمْرَسِليَن  :قال تعاىلو  َلنَـُقصن َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم  )6(فـَ فـَ
  .}األعرافسورة {) 7(َوَما ُكنا َغائِِبيَن 

َرُب ِإلَْيِه  :قال تعاىلو          ْنَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسُه َوَنْحُن َأقـْ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
  .}سورة ق{) 16(ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد 

َوُهَو اللُه ِفي السَماَواِت َوِفي اْألَْرِض يـَْعَلُم ِسرُكْم َوَجْهرَُكْم َويـَْعَلُم  :قال تعاىلو         
  .}سورة األنعام{) 3(َما َتْكِسُبوَن 

  .}60. سورة اإلسراء{...َوِإْذ قـُْلَنا َلَك ِإن رَبَك َأَحاَط بِالناسِ  :قال تعاىلو         

ِفي َلْوٍح  )21(َبْل ُهَو قـُْرَآٌن َمِجيٌد  )20(َواللُه ِمْن َورَائِِهْم ُمِحيٌط  :قال تعاىلو         
  .}سورة الربوج{ )22(َمْحُفوٍظ 

  .}سورة النحل{ )128(ِإن اللَه َمَع الِذيَن اتـَقْوا َوالِذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن  :قال تعاىلو         
  .}سورة البقرة{) 153(يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصْبِر َوالصَالِة ِإن اللَه َمَع الصاِبرِيَن 

َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـُهْم ُسبـَُلَنا َوِإن اللَه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن  :قال تعاىلو         
  .}وتسورة العنكب{) 69(

  154: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ         
أَنَا ِعْنَد َظن َعْبِدي ِبي، َوأَنَا َمَعُه ِإَذا ذََكَرِني، فَِإْن ذََكَرِني ِفي نـَْفِسِه : يـَُقوُل اللُه تـََعاَلى {
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ُهْم، َوِإْن تـََقرَب ِإَلي ِبِشْبٍر  ذََكْرتُُه ِفي نـَْفِسي، َوِإْن ذََكَرِني ِفي َمَإلٍ ذََكْرتُُه ِفي َمَإلٍ َخْيٍر ِمنـْ
ْيُتُه  تـََقرْبتُ  ِإلَْيِه ِذرَاًعا، َوِإْن تـََقرَب ِإَلي ِذرَاًعا تـََقرْبُت ِإلَْيِه بَاًعا، َوِإْن أَتَاِني يَْمِشي أَتـَ
  .}رواه البخاري{. }َهْرَوَلةً 

  155: الحديث رقم        

  

يقَ  َأِيب  َعنْ          دُه َعْنهُ  - َبْكٍر الصهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعَلْيِه  -قـُْلُت لَِرُسوِل اللى اللَصل
َنا {:- َوَسلمَ  َصلى اللُه َعَلْيِه  - فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  .ألَْبَصُرونَا َحتَْت أَْقَداِمِهمْ ، َلْو َنظََر اْلَقْوُم إِلَيـْ
نَـْيِن اللُه ثَالِثـُُهَمايَا أَبَا َبْكرٍ  :- َوَسلمَ  من  كتاب التفسري:البخاري يفرواه {.}!؟، َما ظَنَك بِاثـْ

  .}ورى مسلم مثله صحيحه
  

تْـَياِن  يءِ جِ مَ الْ اِت فَ صِ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ   .ولِ زُ النـ وَ َواْإلِ
 

َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ ِبَجَهنَم يـَْوَمِئٍذ  )22(َوَجاَء رَبَك َواْلَمَلُك َصفا َصفا  :قال تعاىل        
ْنَساُن َوأَنى َلُه الذْكَرى    .}سورة الفجر{) 23(يـََتذَكُر اْإلِ

َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َأْن يَْأتِيَـُهُم اللُه ِفي ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمَالِئَكُة  :وقال تعاىل        
  .}سورة البقرة{) 210(َوُقِضَي اْألَْمُر َوِإَلى اللِه تـُْرَجُع اْألُُموُر 
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ِتَي رَبَك َأْو يَْأِتَي بـَْعُض َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َأْن تَْأتِيَـُهُم اْلَمَالِئَكُة َأْو يَأْ  :وقال تعاىل        
ْبُل  َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن َآَمَنْت ِمْن قـَ َآيَاِت رَبَك يـَْوَم يَْأِتي بـَْعُض َآيَاِت رَبَك َال يـَنـْ

َتِظُروا ِإنا ُمْنَتِظُروَن  ًرا ُقِل انـْ   .}سورة األنعام{) 158(َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخيـْ

َوظَنوا أَنـُهْم َمانَِعتـُُهْم ُحُصونـُُهْم ِمَن اللِه فَأَتَاُهُم اللُه ِمْن َحْيُث َلْم  :وقال تعاىل        
  .}2. سورة احلشر{َيْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي قـُُلوِبِهُم الرْعَب 

  156: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ         
ِبِذرَاٍع ، َوِإَذا تـََلقاِني ِشْبٍر تـََلقْيُتُه ِبِذرَاعٍ تـََلقاِني َعْبِدي بِ ِإَذا  :قَالَ  -َعز َوَجل  -ِإن اللهَ  {

ْيُتُه بَِأْسَرعَ  :- َأْو قَالَ  -، َوِإَذا تـََلقاِني بَِباٍع ِجْئُتهُ تـََلقْيُتُه بَِباعٍ  رواه أمحد والبخاري ومسلم { .}أَتـَ
   .}واللفظ ملسلم. وغريهم

  157: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ  - َرِضَي اللنَاًسا ِيف َزَمِنِ َرُسوِل الل ُه  -َأنى اللَصل
َصلى اللُه  -يَا َرُسوَل اللِه، َهْل نـََرى َربـَنا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ؟ قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاُلوا -َعَلْيِه َوَسلمَ 

َهْل ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة الشْمِس بِالظِهيَرِة، َصْحًوا لَْيَس َمَعَها : نـََعْم، قَالَ {:- ِه َوَسلمَ َعَليْ 
َلَة اْلَبْدِر، َصْحًوا لَْيَس ِفيَها َسَحابٌ  : ؟ قَاُلوا َسَحاٌب ؟ َوَهْل ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة اْلَقَمِر لَيـْ

يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإال َكَما  -تـََباَرَك َوتـََعاَلى -ا ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة اللهِ مَ : َال يَا َرُسوَل اللِه، قَالَ 
 ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة َأَحِدِهَما، ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة َأذَن ُمَؤذٌن لَِيتِبْع ُكل أُمٍة َما َكاَنتْ 
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َقى َأَحٌد َكاَن يَـ  َر اللِه ُسْبَحانَُه ِمَن اَألْصَناِم َواألَْنَصاِب ِإال تـَْعُبُد، َفَال يـَبـْ ْعُبُد َغيـْ
 يـََتَساَقطُوَن ِفي الناِر، َحتى ِإَذا َلْم يـَْبَق ِإال َمْن َكاَن يـَْعُبُد اللَه ِمْن بـَر َوفَاِجٍر َوُغبِر َأْهلِ 

يـَُقاُل َلُهمْ  ُيْدَعى اْليَـُهوُد، فـَ َر اْبَن : ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن ؟ قَاُلواَما  : اْلِكَتاِب، فـَ ُكنا نـَْعُبُد ُعَزيـْ
ُغوَن ؟ قَاُلوا: اللِه، فـَيـَُقالُ  ُتْم، َما اتَخَذ اللُه ِمْن َصاِحَبٍة َوَال َوَلٍد، َفَماَذا تـَبـْ َعِطْشَنا : َكَذبـْ

ُيَشاُر ِإلَْيِهْم َأَال َتِرُدوَن، فـَُيْحشَ  ُروَن ِإَلى الناِر  َكأَنـَها َسَراٌب َيْحِطُم يَا رَبـَنا فَاْسِقَنا، فـَ
يـَُقاُل َلُهمْ  َيَتَساَقطُوَن ِفي الناِر، ثُم يُْدَعى النَصاَرى فـَ َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن : بـَْعُضَها بـَْعًضا، فـَ

ُتْم، َما : ُكنا نـَْعُبُد اْلَمِسيَح اْبَن اللِه، فـَيـَُقاُل َلُهمْ : ؟ قَاُلوا اتَخَذ اللُه ِمْن َصاِحَبٍة َوَال َكَذبـْ
يَـُقوُلونَ : َوَلٍد، فـَيـَُقاُل َلُهمْ  ُغوَن ؟ فـَ ُيَشاُر ِإلَْيِهْم، : َعِطْشَنا يَا رَبـَنا فَاْسِقَنا، قَالَ : َماَذا تـَبـْ فـَ

فـَيََتَساَقطُوَن ِفي َأَال َترُِدوَن، فـَُيْحَشُروَن ِإَلى َجَهنَم، َكأَنـَها َسَراٌب َيْحِطُم بـَْعُضَها بـَْعًضا، 
 َوفَاِجٍر، أَتَاُهْم َرب  َه تـََعاَلى ِمْن بـَرَمْن َكاَن يـَْعُبُد الل ى ِإَذا َلْم يـَْبَق ِإالاِر، َحتالن

َفَما تـَْنَتِظُروَن، : ِفي َأْدَنى ُصورٍَة ِمَن الِتي رََأْوُه ِفيَها، قَالَ  -ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى -اْلَعاَلِمينَ 
َقَر َما ُكنا ِإلَْيِهْم : تـَْتَبُع ُكل أُمٍة َما َكاَنْت تـَْعُبُد، قَاُلوا َيا َأفـْ نـْ اَس ِفي الدَنا الن يَا رَبـَنا، فَارَقـْ

يَـُقولُ  ُهْم، فـَ يَـُقوُلونَ : َوَلْم ُنَصاِحبـْ نـَُعوُذ بِاللِه ِمْنَك، َال ُنْشِرُك بِاللِه َشْيًئا، : أَنَا رَبُكْم، فـَ
َقِلَب، فـَيَـُقولُ  َنُه آيٌَة : َمرتـَْيِن َأْو َثَالثًا، َحتى ِإن بـَْعَضُهْم لََيَكاُد َأْن يـَنـْ َنُكْم َوبـَيـْ َهْل بـَيـْ

يَـُقوُلونَ  تَـْعرُِفونَُه ِبَها ؟ فـَ َقى َمْن َكاَن َيْسُجُد لِلِه ِمْن : فـَ نـََعْم، فـَُيْكَشُف َعْن َساٍق، َفَال يـَبـْ
َقى َمْن َكاَن َيْسُجُد اتـَقاًء َورِيَاًء ِإال َجَعَل  تِْلَقاِء نـَْفِسهِ  ِإال َأِذَن اللُه لَُه بِالسُجوِد، َوَال يـَبـْ

 اللُه َظْهَرُه طَبَـَقًة َواِحَدًة، ُكلَما َأرَاَد َأْن َيْسُجَد َخر َعَلى قـََفاُه، ثُم يـَْرفـَُعوَن ُرُؤوَسُهْم َوَقدْ 
أَْنَت رَبـَنا، ثُم : أَنَا رَبُكْم، فـَيَـُقوُلونَ : ِه الِتي رََأْوُه ِفيَها َأوَل َمرٍة، فـََقالَ َتَحوَل ِفي ُصورَتِ 

يَا َرُسوَل : ِقيلَ .اللُهم َسلْم َسلمْ : َوَتِحل الشَفاَعُة، َويـَُقوُلونَ ، ُيْضَرُب اْلِجْسُر َعَلى َجَهنمَ 
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ِفيِه َخطَاِطيُف وََكَاللِيُب َوَحَسٌك َتُكوُن بَِنْجٍد ِفيَها  ،َدْحٌض َمزِلةٌ : الَ اللِه، َوَما اجلِْْسُر ؟ قَ 
َيُمر الْ : ُشَوْيَكٌة يـَُقاُل َلَها  ُمْؤِمُنوَن َكَطْرِف اْلَعْيِن وََكاْلبَـْرِق وََكالريِح وََكالطْيِر السْعَداُن، فـَ

 ٌم، َوَمْخُدوٌش ُمْرَسلٌ َكاِب، وََكَأَجاِويِد اْلَخْيِل َوالرَناٍج ُمَسل ، َوَمْكُدوٌس ِفي نَاِر َجَهنمَ ، فـَ
، َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد بَِأَشد َص اْلُمْؤِمُنوَن ِمَن الناِر، فـََوالِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ َحتى ِإَذا َخلَ 

ْخوَ لِ  ْلُمْؤِمِنينَ ُمَناَشَدًة لِلِه ِفي اْسِتْقَصاِء اْلَحق ِمَن ا اِنِهُم الِذيَن ِفي لِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإلِ
يـَُقاُل َلُهمْ َوَيُحجونَ  َنا َكانُوا َيُصوُموَن َمَعَنا، َوُيَصلونَ رَبـ : الناِر، يـَُقوُلونَ  َأْخرُِجوا َمْن : ، فـَ

ُتمْ   ا َقْد َأَخَذِت الناُر ِإَلى ِنْصفِ ، فـَُيْخرُِجوَن َخْلًقا َكِثيرً رُم ُصَورُُهْم َعَلى النار، فـَُتحَ َعَرفـْ
ْيِه َوِإَلى رُْكَبتَـْيِه، ثُم يـَُقوُلونَ  يَـُقولُ رَبـَنا َما بَِقَي ِفيَها : َساقـَ ، اْرِجُعو: َأَحٌد ِممْن َأَمْرتـََنا ِبِه، فـَ

ْلِبِه ِمثْـَقاَل ِديَناٍر ِمْن  وَن َخْلًقا َكِثيًرا، ثُم ، فـَُيْخرِجُ فََأْخرُِجوهُ  َخْيرٍ َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي قـَ
ْلِبِه : َها َأَحًدا ِممْن َأَمْرتـََنا، ثُم يـَُقولُ رَبـَنا َلْم َنَذْر ِفي: يـَُقوُلونَ  اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي قـَ

رَبـَنا َلْم َنَذْر : َخْلًقا َكِثيًرا، ثُم يـَُقوُلونَ  ، فـَُيْخرُِجونَ َناٍر ِمَن َخْيٍر فََأْخرُِجوهُ ِمثْـَقاَل ِنْصِف ِدي
 ِه ِمثْـَقاَل َذرٍة ِمْن َخْيراْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي قـَْلبِ : َها ِممْن َأَمْرتـََنا َأَحًدا، ثُم يـَُقولُ ِفي

ًرا: ، فـَُيْخرُِجوَن َخْلًقا َكِثيًرا، ثُم يـَُقوُلونَ فََأْخرُِجوهُ  و َسِعيٍد اَن أَبُ وَكَ . رَبـَنا َلْم َنَذْر ِفيَها َخيـْ
ِإن اللَه ال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل : َصدُقوِين ََِذا احلَِْديِث، فَاقـْرَأُوا ِإْن ِشْئُتمْ ِإْن ملَْ تُ : اْخلُْدرِي يـَُقولُ 

يَـُقوُل . }40 .سورة النساء{.َذرٍة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًما فـَ
ِإال  ، َوَلْم يـَْبقَ َشَفَعِت اْلَمَالِئَكُة، َوَشَفَع النبِيوَن، َوَشَفَع اْلُمْؤِمُنونَ : - َعز َوَجل  -اللهُ 

ْبَضًة ِمَن النارِ ، فَـ َأْرَحُم الراِحِمينَ  َها قـَْوًما يَـْقِبُض قـَ ًرا َقط ، فـَُيْخِرُج ِمنـْ ، َقْد َلْم يـَْعَمُلوا َخيـْ
ْلِقيِهْم ِفي نَـ اُحَممً  َعاُدوا َواِه اْلَجنِة يـَُقاُل َلهُ  َهرٍ ، فـَيـُ َيْخُرُجوَن َكَما ، فَـ نـََهُر اْلَحَياةِ : ِفي َأفـْ

الشَجِر َما َيُكوُن  َأَال تـََرْونـََها َتُكوُن ِإَلى اْلَحَجِر َأْو ِإَلى ،بُة ِفي َحِميِل السْيلِ َتْخُرُج اْلحَ 
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َها َخْيِضرُ ِإَلى الشْمِس، ُأَصْيِفُر َوأُ  يَا : فـََقاُلوا ِإَلى الظل َيُكوُن أَبـَْيَض،، َوَما َيُكوُن ِمنـْ
َيْخُرُجوَن َكاللْؤلُِؤ ِفي رِقَاِبِهُم ا: ُكْنَت تـَْرَعى بِاْلَباِديَِة؟ قَالَ   ، َكأَنكَ َرُسوَل اللهِ  ، ْلَخَواِتمُ فـَ

نَة ِبَغْيِر َعَمٍل َعِمُلوُه، َوَال اللِه الِذيَن َأْدَخَلُهُم اللُه اْلجَ يـَْعرِفـُُهْم َأْهُل اْلَجنِة َهُؤَالِء ُعتَـَقاُء 
ُتُموُه فـَُهَو َلُكمْ ، فَ اْدُخُلوا اْلَجنةَ : َخْيٍر َقدُموُه، ثُم يـَُقولُ  رَبـَنا َأْعطَْيتَـَنا : ، فـَيَـُقوُلونَ َما رَأَيـْ

يَـُقولُ ِمَن اْلَعاَلِميَن ؟  َما َلْم تـُْعِط َأَحًدا يَا : ْم ِعْنِدي َأْفَضُل ِمْن َهَذا، فـَيَـُقوُلونَ َلكُ : فـَ
. }، َفَال َأْسَخُط َعَلْيُكْم بـَْعَدُه أََبًداِرَضايَ : َأْفَضُل ِمْن َهَذا ؟ فـَيَـُقولُ ، َأي َشْيٍء رَبـَنا

     .}وهذا اللفظ ملسلم. رواه أمحد والبخاري ومسلم وغريهم بألفاظ متقاربة{

  158: الحديث رقم        

    :قَالَ أَنُه  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ودٍ عُ سْ مَ  نِ ابْ  نِ عَ         
أَْبَصارُُهْم َيْجَمُع اللُه اَألولِيَن َواآلِخرِيَن ِلِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلوٍم ِقَياًما َأْربَِعيَن َسَنًة َشاِخَصًة {

يَـْنِزُل اللهُ : ِإَلى السَماِء يـَْنَتِظُروَن َفْصَل اْلَقَضاِء، قَالَ  ِفي ظَُلِل اْلَغَماِم ِمَن  -َعز َوَجل  -فـَ
، أَيـَها الناُس أََلْم تـَْرَضْوا ِمْن رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم ْرِسي ثُم يـَُناِدي ُمَنادٍ اْلَعْرِش ِإَلى اْلكُ 

لى َرزََقُكْم َوَأَمرَُكْم َأْن تـَْعُبُدوُه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َأْن يـَُولَي ُكل ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َما َكاَن يـَتَـوَ وَ 
َيا نـْ ُكْم ؟ قَاُلواأَلَْيَس َذِلَك  ؟ َويـَْعُبُد ِفي الدقـَْوٍم : بـََلى، قَالَ : َعْدال ِمْن رَب فـَْليَـْنطَِلْق ُكل

َيا، قَالَ َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن َويـَتَـَول  ِإَلى نـْ ُل َلُهْم َأْشَباُه َما َكانُوا : ْوَن ِفي الدفـَيَـْنطَِلُقوَن َويَُمث
ُهْم َمْن يـَْنطَِلُق ِإَلى اْلَقَمِر َوِإَلى اَألْوثَاِن  ،يـَْعُبُدونَ  ُهْم َمْن يـَْنطَِلُق ِإَلى الشْمِس َوِمنـْ َفِمنـْ

 ،َويَُمثُل ِلَمْن َكاَن يـَْعُبُد ِعيَسى َشْيطَاُن ِعيَسى: ْشَباِه َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن، قَالَ أَ َواْلِحَجارَِة وَ 
ًرا َشْيطَاُن ُعَزْيرٍ َويَُمثُل ِلَمْن َكاَن يـَْعبُ  َقى ُمَحمدٌ ُد ُعَزيـْ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -، َويـَبـْ
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َيَتَمثُل : َوأُمُتُه، قَالَ  َيْأتِيهِ  -َجل َوَعز  -الرب فـَ يَـُقوُل َلُهمْ  مْ فـَ َما َلُكْم ال تـَْنطَِلُقوَن َكَما : فـَ
يَـُقولُ : طََلَق الناُس ؟ فـَيَـُقوُلونَ انْ  ُتُموهُ َوَهْل تَـ : ِإن لََنا ِإَلًها، فـَ يَـُقوُلونَ  ْعرُِفونَُه ِإْن رَأَيـْ  :؟ فـَ

َنُه َعالَمةٌ  نَـَنا َوبـَيـْ يَـُقولُ َناُه َعَرفْـَناَهاِإَذا رَأَيْـ  ،بـَيـْ َيْكِشُف َعْن َساِقِه،  :َما ِهَي ؟ يـَُقوُلونَ : ، فـَ
َقى قـَْوٌم  ،َفِعْنَد َذِلَك َيْكِشُف اللُه َعْن َساِقِه فـََيِخر ُكل َمْن َكاَن ِبَظْهرِِه طََبقٌ  :قَالَ  َويـَبـْ

َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإَلى  ،يُْدَعْوَن ِإَلى السُجوِد َفال َيْسَتِطيُعونَ  ،ظُُهورُُهْم َكَصَياِصي اْلبَـَقرِ 
يـُْعِطيِهْم  :قَالَ اْرفـَُعوا رُُءوَسُكْم،  :ثُم يـَُقولُ  .السُجوِد َوُهْم َساِلُمونَ  يَـْرفـَُعوَن رُُءوَسُهْم فـَ فـَ

ُهْم َمْن يـُْعطَ  ،نُورَُهْم َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِهمْ   ،ى نُورَُه ِمْثَل اْلَجَبِل اْلَعِظيِم َيْسَعى بـَْيَن َيَدْيهِ َفِمنـْ
ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورَُه َأْصَغَر ِمْن َذِلكَ  ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورَُه ِمْثَل النْخَلِة بَِيِميِنهِ  ،َوِمنـْ  ،َوِمنـْ
ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورَُه َأْصَغَر ِمْن َذِلكَ  ُهْم رَُجال يـُْعَطى نُورَُه َعَلى َحتى َيُكوَن آِخرُ  ،َوِمنـْ

َهاِم َقَدِمهِ  َم َقَدَمُه َفَمَشىرًة َوُيْطِفُئ َمرةً فـَُيِضيُء مَ  ،ِإبـْ َوِإَذا ُأْطِفَئ قَاَم،  ،، فَِإَذا َأَضاَء َقد
َقى أَثـَُرُه َكَحد السْيفِ  -َجل َوَعز  -َوالرب  :قَالَ  َدْحَض  ،َأَماَمُهْم َحتى َيُمر ِفي الناِر َويـَبـْ

َيُمروَن َعَلى َقْدِر ُذنُوِبِهمْ  :َويـَُقولُ : َمزِلٍة، قَالَ  ُهْم َمْن َيُمر َكطَْرَفِة اْلَعْينِ  ،ُمروا فـَ  ،ِمنـْ
ُهْم َمْن َيُمر َكاْلبَـْرقِ  ُهْم مَ  ،َوِمنـْ ُهْم َمْن َيُمر َكالريحِ  ،ْن َيُمر َكالسَحابِ َوِمنـْ ُهْم  ،َوِمنـْ َوِمنـْ

ُهْم َمْن َيُمر َكَشد اْلَفَرسِ  ،َمْن َيُمر َكاْنِقَضاِض اْلَكَواِكبِ  ُهْم َمْن َيُمر َكَشد  ،َوِمنـْ َوِمنـْ
َهاِم قَ  ،الرُجلِ   ،َعَلى َوْجِهِه َوَيَدْيِه َورِْجَلْيهِ  َيْحُبو ،َدِمهِ َحتى َيُمر الِذي ُأْعِطَي نُورَُه َعَلى ِإبـْ

َفال يـََزاُل   :قَالَ الناُر، َوُتِصيُب َجَوانَِبُه  ،َتِخر رِْجٌل َوتـَْعَلُق رِْجلٌ  ،َتِخر َيٌد َوتـَْعَلُق َيدٌ 
َها ثُم قَالَ فَ  ،َكَذِلَك َحتى َيْخُلصَ               ِه َلَقْد َأْعطَاِني اللهُ اْلَحْمُد لِل : ِإَذا َخَلَص َوَقَف َعَليـْ

-  َوَجل اِني  -َعزتـَُها، َما َلْم يـُْعِط َأَحًدا ِإْذ َنج َها بـَْعَد ِإْذ رَأَيـْ فـَيـُْنطََلُق ِبِه ِإَلى  :قَالَ ِمنـْ
يَـُعوُد ِإلَْيِه رِيُح أَ : بَاِب اْلَجنِة فـَيَـْغَتِسُل، قَالَ  َغِديٍر ِعْندَ   :قَالَ ْهِل اْلَجنِة َوأَْلَوانـُُهْم، فـَ
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يَـُقوُل اللهُ ا َرب َأْدِخْلِني اْلَجنةَ يَ : ْلَجنِة ِمْن ِخالِل اْلَباِب  فـَيَـُقولُ َويـََرى َما ِفي ا  َعز  - ، فـَ
 ارِ : َلهُ  -َوَجلْيُتَك ِمَن الن َة َوَقْد َنجاْجَعْل بَـ : فـَيَـُقولُ  ؟أََتْسَأُل اْلَجن نَـَهاَرب  ْيِني َوبـَيـْ
َيْدُخُل اْلَجنَة، قَالَ : ال َأْسَمُع َحِسيَسَها، قَالَ  اِحَجاب َويـََرى َأْو يـَْرَفُع َلُه َمْنزِال َأَماَم : فـَ

يَـُقوُل  :قَالَ َأْعِطِني َذِلَك اْلَمْنِزَل،  َرب  :فـَيَـُقولُ  :قَالَ  ،َو ِفيِه ِإلَْيِه ُحْلمٌ َذِلَك َكَأن َما هُ  فـَ
َرهُ  :َلهُ  َرُه َوَأي َمْنِزٍل ال َوِعزِتَك َال : فـَيَـُقولُ  ؟ فـََلَعلَك ِإْن ُأْعِطيَتُه َتْسَأْل َغيـْ  َأْسأَُلُك َغيـْ

يُـ : قَالَ َيُكوُن َأْحَسَن ِمْنُه ؟  يَـْنزِلُُه، : قَالَ ْعطَاُه، فـَ َويـََرى َأْو يـَْرَفُع َلُه َأَماَم َذِلَك َمْنزِال : قَالَ فـَ
 يَـُقولُ : قَالَ َما ُهو ِفيِه ِإلَْيِه ُحْلٌم،  آَخَر َكَأن : قَالَ َأْعِطِني َذِلَك اْلَمْنِزَل،  ،يَا َرب  :فـَ

يَـُقوُل اللهُ  َرهُ  َلَعلَك ِإْن ُأْعِطيَتهُ  :َلهُ  فـَ َرهُ أال َوِعزِتَك ال : فـَيَـُقولُ ؟  َتْسَأُل َغيـْ َوَأي  ،ْسَأُل َغيـْ
لَُه َأَماَم َذِلَك  -َأْو يـَْرَفعُ  -فـَيَـْنزِلُُه َويـََرى ،فـَيـُْعطَاهُ : قَالَ ! ؟َمْنِزٍل َيُكوُن َأْحَسَن ِمْنُه 

 يَـُقولُ ، فَـ َما ُهَو ِفيِه ِإلَْيِه ُحْلمٌ  اْلَمْنِزِل َمْنزِال آَخَر َكَأن : يَـُقوُل َأْعِطِني َذِلَك اْلَمْنِزلَ  َرب ، فـَ
َلَعلكَ  :اللُه َلهُ  َرُه  فـَ َوَأي َمْنِزٍل َيُكوُن َأْحَسَن ِمْنُه  ،ال َوِعزِتكَ : قَالَ  ؟ِإْن ُأْعِطيَتُه َتْسَأْل َغيـْ

َما َلَك ال : َلهُ  -َعز َوَجل  - ، فـَيَـُقوُل اللهُ ثُم َيْسُكتُ : قَالَ فـَيـُْعطَاُه فـَيَـْنزِلُُه، : قَالَ  !؟
يَـُقولُ  ؟َتْسَألُ   ،َوَأْقَسْمُت َلَك َحتى اْسَتْحيَـْيُتكَ  ،َرب َقْد َسأَْلُتَك َحتى َقِد اْسَتْحيَـْيُتكَ  :فـَ

يَـُقوُل اللهُ  َيا ُمْذ يـَْوِم َخَلْقتـَُها ِإَلى : َلهُ  -َعز َوَجل  -فـَ نـْ أََلْن تـَْرَضى ِإْن َأْعطَْيُتَك ِمْثَل الد
: قَالَ  !؟أََتْستَـْهِزُئ ِبي َوأَْنَت َرب اْلَعاَلِميَن  :فـَيَـُقولُ  ؟َها يـَْوِم َأفْـنَـْيتـَُها َوَعَشَرَة َأْضَعافِ 

 بفـََيْضَحُك الر-  َوَجل ِه ْبَن َمْسُعودٍ : قَالَ  .ِمْن قـَْوِلهِ  -َعزُه  -فـَرَأَْيُت َعْبَد اللَرِضَي الل
َقْد  ،يَا أَبَا َعْبِد الرْمحَنِ  :فَـَقاَل َلُه َرُجلٌ  .ِإَذا بـََلَغ َهَذا اْلَمَكاَن ِمَن احلَِْديِث َضِحكَ  -َعْنهُ 

ْعُتَك ُحتَدُث ََِذا احلَِْديِث ِمرَارًا   ؟ُكلَما بـََلْغَت َهَذا اْلَمَكاَن ِمْن َهَذا احلَِْديِث َتْضَحكُ ،مسَِ
ُحيَدُث ََِذا احلَِْديِث  - َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -ِإين مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  :فـََقاَل اْبُن َمْسُعودٍ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

140 

: قَالَ  .ُكلَما بـََلَغ َهَذا اْلَمَكاَن ِمْن َهَذا احلَِْديِث َضِحَك َحىت تـَْبُدَو آِخُر َأْضرَاِسهِ   ،ِمرَارًا
 بيَـُقوُل الر ِني َرب أَْلِحقْ : فـَيَـُقولُ  .َسلْ  ،ال َوَلِكني َعَلى َذِلَك قَاِدرٌ  :-َجل َوَعز  -فـَ

يَـُقولُ  .بِالناسِ  يَـْنطَِلُق يـَْرُفُل ِفي اْلَجنةِ  .ْلَحْق بِالناسِ اِ  :فـَ َحتى ِإَذا َدنَا ِمَن الناِس رُِفَع  ،فـَ
يَـُقوُل رَأَْيُت رَبيَ : ، فـَيـَُقاُل َلهُ ِخر َساِجًداَلُه َقْصٌر ِمْن ُدر فـَيَ  َأْو  -اْرَفْع رَْأَسَك َما َلَك ؟ فـَ

ثُم يـَْلَقى : َمْنِزٌل ِمْن َمَنازِِلَك، قَالَ  ِإنَما ُهوَ  :فـَيَـُقوُل َلهُ  ،-َعز َوَجل  -رَبي -تـََراَءى ِلي
َيتَـَهيأُ لَِيْسُجَد، فـَيـَُقاُل َلهُ  نَك َمَلٌك ِمَن اْلَمالِئَكِة، رَأَْيُت أَ : فـَيَـُقولُ  ؟َما َلَك  ،َمهْ : رَُجال فـَ

يَـُقولُ  َعَلى َتْحَت َيَدي أَْلُف قـَْهَرَماٍن  ،، َوَعْبٌد ِمْن َعِبيِدكَ أَنَا َخاِزٌن ِمْن َخَزائِِنكَ  نَماإِ : فـَ
 ،َوُهَو ُدرٌة ُمَجوَفةٌ : َحتى يـُْفَتَح َلُه اْلَقْصُر، قَالَ  فـَيَـْنطَِلُق َأَماَمهُ  :قَالَ ِمْثِل َما أَنَا َعَلْيِه، 

َها َتْستَـْقِبُلُه َجْوَهَرٌة َخْضَراءُ  َوابـَُها َوَأْغالقـَُها َوَمَفاِتُحَها ِمنـْ  ،ُمَبطَنٌة ِبَحْمَراءَ  ،َسَقائُِفَها َوأَبـْ
ُعوَن بَابًا ُكل َجْوَهَرٍة ،، ُكل بَاٍب يـُْفِضي ِإَلى َجْوَهَرٍة َخْضَراَء ُمَبطَنٍة ِبَحْمَراءَ ِفيَها َسبـْ

، َوَأْزَواٌج َوَوَصاَئُف َرى ِفي ُكل َجْوَهَرٍة ُسُررٌ ْوَهَرٍة َعَلى َغْيِر َلْوِن اُألخْ تـُْفِضي ِإَلى جَ 
َناءُ أَ  ُعوَن ُحلةً ْدنَاُهن َحْورَاُء َعيـْ َها َسبـْ َكِبُدَها   ،يـَُرى ُمخ َساِقَها ِمْن َورَاِء ُحَلِلَها ،، َعَليـْ

َها ِإْعَراَضًة اْزَداَدْت ِفي َعْيِنِه َسْبِعيَن ِضْعفً ِإَذا َأْعرَ  ،وََكِبُدُه ِمْرآتـَُها ،ِمْرآتُهُ  ا َعما  َض َعنـْ
َها َسْبِعيَن ِضْعًفا، َوِإَذا َأْعَرَضْت َعْنُه اْزَداَد فِ َكاَنْت قـَْبَل َذِلكَ  نَـيـْ يَـُقوُل َلَهاي َعيـْ َلَقِد  :، فـَ

تَـُقوُل َلهُ  اْزَدْدتِ  ِفي َعْيِني َسْبِعيَن  َواللِه َلَقِد اْزَدْدتَ َوأَْنَت : ِفي َعْيِني َسْبِعيَن َضْعًفا، فـَ
يـَُقاُل َلُه َأْشِرْف فَـ : ِضْعًفا، قَالَ  اَئِة َعاٍم َلُه َوَلِك ُمْلٌك َمِسيَرَة مِ  :فـَيـَُقالُ  :قَالَ ُيْشِرُف، فـَ

ثـَُنا ِبِه اْبُن أُم َعْبٍد  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -فـََقاَل ُعَمرُ : قَالَ  يـُْنِفُذُه َبَصُرَك، َأال َتْسَمُع ِإَىل َما ُحيَد
يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني ال َعْنيٌ : َف أَْعالُهْم ؟ فـََقاَل َكْعبٌ َفَكيْ  ،يَا َكْعُب َعْن أَْدَىن َأْهِل اْجلَنِة َمْنزِال

َدارًا َوَجَعَل ِفيَها َما َشاَء ِمَن اَألْزَواِج  ِإن اللَه َكاَن َفَخَلَق لِنَـْفِسهِ  ،رََأْت َوال أُُذٌن مسََِعتْ 
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َرُه ِمَن اْلَمالِئَكِة، ال ِجْربِيَل وَ  ،ُمث ملَْ يـََرَها َأَحٌد ِمْن َخْلِقهِ  ،َوالثَمرَاِت َواَألْشرِبََة ُمث َأْطبَـَقَها ال َغيـْ
، ِمْن قـُرِة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلونَ  َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهمْ  :ُمث قـَرَأَ َكْعبٌ : قَالَ 
َفَمْن  : اُمهَا َمْن َشاَء ِمْن َخْلِقِه، ُمث َقالَ َوأَرَ  ،َوَخَلَق ُدوَن َذِلَك َجنتَـْنيِ َزيـنَـُهَما ِمبَا َشاءَ : قَالَ 

 َني نـََزَل تِْلَك الديِيت ملَْ يـَرَ َكاَن ِكَتابُُه ِيف ِعلَني َها َأَحدٌ اَر اليُجَل ِمْن أَْهِل ِعلالر ِإن َحىت ،
لَِيْخرُُج فـََيِسُري ِيف ُمْلِكِه َفَما تـَبـَْقى َخْيَمٌة ِمْن ِخَياِم اْجلَنِة ِإال َدَخَلَها َضْوٌء ِمْن َضْوِء َوْجِهِه 

ْد َخرََج َيِسُري ِيف قَ  ،يَبِة ِمْن أَْهِل ِعلينيَ َواًها ِهلَِذِه الريِح الط  :، َويـَُقوُلونَ ْبِشُروَن ِبرِِحيهِ َوَيْستَ 
َقِد اْستَـْرَسَلْت فَاْقِبْضَها، فـََقاَل  ِإن َهِذِه اْلُقُلوَب  ،َوْحيََك يَا َكْعبُ : فـََقاَل ُعَمرُ : ُمْلِكِه، قَالَ 

َما ِمْن َمَلٍك ُمَقرٍب َوال َنِيب ُمْرَسٍل  ،َرةً َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإن جلََِهنَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َلَزفْـ : َكْعبٌ 
، لَيَـُقوُل َرب نـَْفِسي نـَْفِسي -َعَلْيِه السالمُ  -َحىت ِإن ِإبـْرَاِهيَم َخِليَل الرْمحَنِ  ،ِإال خيَِر لِرُْكَبتَـْيهِ 

 ا ِإَىل َعَمِلَك َلظَنَـْنُت أَنرواه ابن منده بسند {. }َك َلْن تـَْنُجوَ َلْو َكاَن َلَك َعَمُل َسْبِعَني نَِبي
  }وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب. صحيح

  159: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ  َأِيب  نْ عَ         
َقى ثُـ  -تـََباَرَك َوتـََعاَلى -رَبـَنا يـَْنِزلُ  { َيا ِحيَن يـَبـْ نـْ َماِء الدَلٍة ِإَلى الس ُلُث اللْيِل اآلِخُر ُكل لَيـْ

 رواه{.}َلُه َمْن َيْسأَلُِني فَُأْعِطَيُه َمْن َيْستَـْغِفُرِني فََأْغِفَر َلهُ َمْن َيْدُعوِني فََأْسَتِجيَب : يـَُقولُ 
    .}البخاري ومسلم

  160: الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ  َأِيب  نْ عَ         
َلٍة ِحيَن َيْمِضي ثـُُلُث اللْيِل اْألَوُل فـَيَـُقولُ  {:- َوَسلمَ  َيا ُكل لَيـْ نـْ َماِء الدُه ِإَلى السيـَْنِزُل الل: 

َمْن َذا الِذي َيْسأَلُِني  ،َمْن َذا الِذي َيْدُعوِني فََأْسَتِجيَب َلهُ  ،أَنَا اْلَمِلكُ  ،أَنَا اْلَمِلكُ 
رواه {. }َفَال يـََزاُل َكَذِلَك َحتى ُيِضيَء اْلَفْجرُ  ،َمْن َذا الِذي َيْستَـْغِفُرِني فََأْغِفَر َلهُ  ،فَُأْعِطَيهُ 

  .}مسلم وغريه

  

يَماُن بِالنَظِر ِاَلى اِهللا    .تـََعاَلى َحِقيَقٌة َال ِمْريََة ِفيَهاَاْإلِ
َيا ُمْطَلقاً  .َولَْيَس َذِلَك ِإال لِْلُمْؤِمنِ  نـْ ُه َال يـَُرى ِفي الدَوأَن.  

  
َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ بَاِسَرٌة  )23(ِإَلى رَبـَها نَاِظَرٌة  )22(ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة  :قال تعاىل        

  .}سورة القيامة{ )25(َتُظن َأْن يـُْفَعَل ِبَها فَاِقَرٌة ) 24(

  .}سورة األحزاب{ )44(َتِحيتـُُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسَالٌم َوَأَعد َلُهْم َأْجًرا َكرِيًما  :قال تعاىلو         

تَـٌر َوَال ِذلٌة لِلِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة َوَال يـَْرَهُق  :قال تعاىلو          ُوُجوَهُهْم قـَ
  .}سورة يونس{ )26(ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجنِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحتى نـََرى اللَه َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم  :قال تعاىلو         
ُتْم تـَْنظُُروَن  سورة { )56(ثُم بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلُكْم َتْشُكُروَن  )55(الصاِعَقُة َوأَنـْ

  .}البقرة
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ثُم ِإنـُهْم َلَصاُلو اْلَجِحيِم  )15(َكال ِإنـُهْم َعْن رَبِهْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن  :قال تعاىلو         
بُوَن ثُم يـَُقاُل َهَذا الِذي ُكْنُتْم ِبِه تُ  )16( سورة املطففني{ )17(َكذ{.  

َوَلما َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلَمُه رَبُه قَاَل َرب َأرِِني أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل  :قال تعاىلو         
َبِل َلْن تـََراِني َوَلِكِن اْنظُْر ِإَلى اْلَجَبِل فَِإِن اْستَـَقر َمَكانَُه َفَسْوَف تـََراِني فـََلما َتَجلى رَبُه لِْلجَ 

وَسى َصِعًقا فـََلما َأفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك َوأَنَا َأوُل اْلُمْؤِمِنيَن َجَعَلُه دَكا َوَخر مُ 
  .}سورة األعراف{ )143(

 )103(َال ُتْدرُِكُه اْألَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك اْألَْبَصاَر َوُهَو اللِطيُف اْلَخِبيُر  :قال تعاىلو         
  .}سورة األنعام{

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَمُه اللُه ِإال َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يـُْرِسَل  :ل تعاىلقاو         
  .}سورة الشورى{ )51(َرُسوًال فـَُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َيَشاُء ِإنُه َعِلي َحِكيٌم 

  161: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -تِ امِ الصّ  نِ بْ  ةَ ادَ بَ عُ  نْ عَ         
رواه أمحد والنسائي وابن أيب عاصم، وصححه {. }َلْن تـََرْوا رَبُكْم َحتى َتُموُتوا ِإنُكمْ { :- َوَسلمَ 

  .}األلباين يف صحيح اجلامع

   162: الحديث رقم        

َهْل  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َسأَْلُت َرُسوَل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َذر َعْن َأِيب         
 .}مرواه مسل{ .}نُوٌر أَنى أراه {:قَالَ  ؟رَأَْيَت َربكَ 
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  163: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - انَ نَ سِ  نِ بْ  ُصَهْيبَ  َعنْ         
ُترِيُدوَن َشْيًئا  :-تـََباَرَك َوتـََعاَلى -يـَُقوُل اللهُ : قالَ  ،ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنِة اْلَجنةَ {:- َوَسلمَ 

يَـُقوُلونَ  ؟َأزِيدُُكمْ  َنا ِمْن النارِ  !؟أََلْم تـُبَـيْض ُوُجوَهَنا :فـَ َة َوتـَُنجقَالَ  !؟أََلْم ُتْدِخْلَنا اْلَجن: 
ُمث  .-َعز َوَجل  -َفَما ُأْعطُوا َشْيًئا َأَحب ِإلَْيِهْم ِمْن النَظِر ِإَلى رَبِهمْ  ،فـََيْكِشُف اْلِحَجابَ 

والرتمذي  رواه مسلم{. }.}26. سورة يونس{ لِلِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدةٌ  :َتَال َهِذِه اْآليَةَ 
  .}وابن ماجة

  164: الحديث رقم        

َهْل نـََرى َربـَنا يـَْوَم  ،يَا َرُسوَل اللهِ  {:َأن الناَس قَالُوا -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َأِيب ُهَريـَْرةَ َعْن         
َلَة اْلَبْدرِ { :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  اْلِقَياَمة؟ ؟ َهْل ُتَضاروَن ِفي اْلَقَمِر لَيـْ

ال يَا : ؟ قَاُلوا فـََهْل ُتَضاروَن ِفي الشْمِس لَْيَس ُدونـََها َسَحابٌ : قَالَ . َرُسوَل اللهِ ال يَا : قَاُلوا
  .}البخاري رواه{. }فَِإنُكْم تـََرْونَُه َكَذِلكَ : قَالَ . َرُسوَل اللهِ 

  165: الحديث رقم        

 :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ  َأن  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعِدَي ْبِن حامتٍِ         
َنُه تـُْرُجَماٌن َوال ِحَجاٌب َيْحُجُبهُ { َنُه َوبـَيـْ . }َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َسُيَكلُمُه رَبُه لَْيَس بـَيـْ
  .}البخاري رواه{

   166: الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  - ُكنا ِعْنَد َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجرِيرَ         
َلةَ  اْلَقَمرِ  ِإَىل  فـََنظَرَ  ،- َوَسلمَ   َكَما  َعَيانًا -َوَجل  َعز  -رَبُكمْ  َستَـَرْونَ  ِإنُكمْ  {:فـََقالَ  اْلَبْدرِ  لَيـْ
ُرْؤيَِتِه، فَِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن ال تـُْغَلُبوا َعَلى َصالٍة قـَْبَل طُُلوِع  ِفي ُتَضامونَ  ال َهَذا، تـََرْونَ 

ْبَل اْلُغُروبِ  َعُلوا الشْمِس َوقـَ ْبَل  :َوقـَرَأَ  .فَافـْ َوَسبْح ِبَحْمِد رَبَك قـَْبَل طُُلوِع الشْمِس َوقـَ
  .}رواه البخاري{ .}}39. سورة ق{ اْلُغُروبِ 

  

  .ةِ كَ ئِ َال مِ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

لَْيَس اْلِبر َأْن تـَُولوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكن اْلِبر َمْن  :قال تعاىل       
  .}177.سورة البقرة{َآَمَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنِبييَن 

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َآِمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الِذي نـَزَل َعَلى  :قال تعاىلو         
ْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاللِه َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـوْ  ِم َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الِذي أَنـَْزَل ِمْن قـَ

  .}سورة النساء{) 136( بَِعيًدا اْآلَِخِر فـََقْد َضل َضَالًال 

َآَمَن الرُسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل َآَمَن بِاللِه  :قال تعاىلو         
بـَنا َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُق بـَْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَ 

  .}سورة البقرة{) 285(َوِإلَْيَك اْلَمِصيُر 

َشِهَد اللُه أَنُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط َال  :قال تعاىلو         
  .}سورة آل عمران{) 18(ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

146 

ُفِسِهْم فَأَْلَقُوا السَلَم َما ُكنا الِذيَن تـَتَـَوفاُهُم اْلَمَال  :قال تعاىلو          ِئَكُة ظَاِلِمي أَنـْ
  .}سورة النحل{) 28(نـَْعَمُل ِمْن ُسوٍء بـََلى ِإن اللَه َعِليٌم ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

َجناُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َوَمْن َصَلَح ِمْن َآبَاِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرياِتِهْم  :قال تعاىلو         
َسَالٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصبَـْرُتْم فَِنْعَم ُعْقَبى  )23(َواْلَمَالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكل بَاٍب 

اِر  سورة الرعد{ )24(الد{.  

وََكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السَماَواِت َال تـُْغِني َشَفاَعتـُُهْم َشْيًئا ِإال ِمْن بـَْعِد  :تعاىلقال و         
  .}سورة النجم{) 26(َأْن يَْأَذَن اللُه ِلَمْن َيَشاُء َويـَْرَضى 

َمَالِئَكُة بـَْعَد َذِلَك فَِإن اللَه ُهَو َمْوَالُه َوِجْبرِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َوالْ  :قال تعاىلو         
  .}سورة الطالق{) 4(َظِهيٌر 

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها الناُس  :قال تعاىلو         
َها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اللَه َما َأَمَرُهْم وَ  يـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن َواْلِحَجارَُة َعَليـْ

  .}سورة التحرمي{) 6(

َوَجَعُلوا اْلَمَالِئَكَة الِذيَن ُهْم ِعَباُد الرْحَمِن ِإنَاثًا َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم  :وقال تعاىل        
  .}سورة الزخرف{) 19(َسُتْكَتُب َشَهاَدتـُُهْم َوُيْسأَُلوَن 

الِذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُحوَن ِبَحْمِد رَبِهْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه  :وقال تعاىل        
ُعوا َوَيْستَـْغِفُروَن لِلِذيَن َآَمُنوا رَبـَنا َوِسْعَت ُكل َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلِذيَن تَابُوا َواتـبَـ 

  .}سورة غافر{) 7(اْلَجِحيِم  َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذابَ 
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يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلوَن  )11(ِكَراًما َكاتِِبيَن ) 10(َوِإن َعَلْيُكْم َلَحاِفِظيَن  :وقال تعاىل        
  .}سورة اإلنفطار{) 12(

قًا  :وقال تعاىل         ِه ُمَصدْلِبَك بِِإْذِن الل ُقْل َمْن َكاَن َعُدوا ِلِجْبرِيَل فَِإنُه نـَزَلُه َعَلى قـَ
َمْن َكاَن َعُدوا لِلِه َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبرِيَل ) 97(ِلَما بـَْيَن َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنيَن 

  .}سورة البقرة{) 98(َعُدو لِْلَكاِفرِيَن َوِميَكاَل فَِإن اللَه 

  .}سورة القدر{) 4(تـَنَـزُل اْلَمَالِئَكُة َوالروُح ِفيَها بِِإْذِن رَبِهْم ِمْن ُكل َأْمٍر  :وقال تعاىل        

َباِدِه َأْن أَْنِذُروا يـُنَـزُل اْلَمَالِئَكَة بِالروِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن عِ  :وقال تعاىل        
  .}سورة النحل{) 2(أَنُه َال ِإَلَه ِإال أَنَا فَاتـُقوِن 

  .}102. سورة البقرة{ َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ  :وقال تعاىل        

  167: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َمْسُعودٍ  َعْن َعْبِد اللِه ْبنِ         
: قَاُلوا. َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َوَقْد وُكَل ِبِه َقرِيُنُه ِمَن اْلِجن َوَقرِيُنُه ِمَن اْلَمالِئَكةِ {:- َوَسلمَ 

ِإياَي، َوَلِكن اللَه َأَعانَِني َعَلْيِه فََأْسَلَم، َفال يَْأُمُرِني ِإال وَ : َوِإياَك يَا َرُسوَل اللِه ؟ قَالَ 
  .}محد ومسلمأرواه { .}ِبَخْيرٍ 

  168 :الحديث رقم       
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      :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  - َرِضَي اُهللا َعْنها - ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ        
َوُخِلَق آَدُم ِمما ُوِصَف  ،َوُخِلَق اْلَجان ِمْن َمارٍِج ِمْن نَارٍ  ،ُخِلَقْت اْلَمَالِئَكُة ِمْن نُورٍ  {

  .}رواه مسلم{. }َلُكمْ 

  169 :الحديث رقم        

 :-َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
َكأَنـَها   ،ِإَذا َقَضى اللُه ِفي السَماِء َأْمًرا َضَرَبِت اْلَمالِئَكُة بَِأْجِنَحِتَها ُخْضَعانًا ِلَقْوِلهِ {

الِذي قَاَل : َماَذا قَاَل رَبُكْم ؟ قَاُلوا: ِسْلِسَلٍة َعَلى َصْفَواَن، فَِإَذا فـُزَع َعْن قـُُلوِبِهْم قَاُلوا
َيْسَمُعَها ُمْسَترُِقو السْمِع، َوُهْم َهَكَذا َواِحٌد فـَْوَق اآلَخِر،    اْلَحق َوُهَو اْلَعِلي اْلَكِبيُر، فـَ

َورُبَما َأْدَرَك الشَهاُب اْلُمْسَتِمَع فـَُيْحرِقُُه، َورُبَما َلْم يُْدرِْكُه،  ،-َوَأَشاَر ُسْفَياُن بَِأَصاِبِعهِ  -
يَـْلِقيَـَها  َحتى يـَْرِمَي ِبَها ِإَلى الِذي َأْسَفَل ِمْنُه َويـَْرِميَـَها اآلَخُر َعَلى َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنُه، فـَ

يَـُقوُلونَ َعَلى َفِم الساِحِر، َأِو اْلَكاِهِن فـََيْكذِ  َها َما يُرِيُد، فـَُيَحدُث ِبَها الناَس، فـَ : ُب َعَليـْ
. }َقْد َأْخبَـَرنَا ِبَكَذا وََكَذا، فـََوَجْدنَاُه َحقا، فـَُيَصدُق بِاْلَكِلَمِة الِتي ُسِمَعْت ِمَن السَماءِ 

  .}ابن ماجة وغريهمواه البخاري وأبو داود والرتمذي و ر {

  170 :الحديث رقم        

صلى اُهللا عليِه  -كنُت قاعًدا مع النيب : قالَ  -هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  -كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ         
كان حيب اَهللا   ،جنازُة فالٍن الفالين :الوا؟ قَ  ةُ نازَ جَ الْ  هِ ذِ ا هَ مَ {:فُمر جبنازٍة فقال - وسلمَ 

َوَجَبْت : - ِه وسلمَ يْ لَ لى اهللاُ عَ صَ  - سوُل اهللاِ رَ  قالَ عى فيها، فَ سْ يَ ورسوَله، ويعمُل بطاعِة اِهللا وَ 
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كان يُبِغُض اَهللا ورسولَه، ويعمُل   ،جنازُة فالٍن الفالين: وجبنازٍة ُأخرى قالوا .َوَجَبْت َوَجَبتْ 
يا رسوَل اِهللا قوُلَك يف : قالوا .َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبتْ : مبعصيِة اِهللا، ويسعى فيها، فقال

َوَجَبْت َوَجَبْت : أُثَين على األوِل خٌري، وعلى اآلَخِر َشر، فقلَت فيها: ِة والثناُء عليهااجلناز 
نـََعْم يا أَبا َبْكٍر إن ِهللا َمالِئَكًة تـَْنِطُق َعَلى أَْلِسَنِة بَني آَدَم ِبما ِفي اْلَمْرِء : ؟ فقال َوَجَبتْ 

 ذا اللفظ: مستدركه وقالرواه احلاكم يف {. }ِمَن اْلَخْيِر َوالشر قال و . صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه
 .}صحيح على شرط مسلم: األلباين يف السلسلة الصحيحة

  171 :الحديث رقم        

ِإني َأَرى {:قالَ  هُ ن أَ  -لمَ سَ ِه وَ يْ لَ لى اهللاُ عَ صَ  - ِيب الن  نِ عَ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -ر يب ذَ أَ  نْ عَ         
َوَأْسَمُع َما َال َتْسَمُعوَن، َأطْت السَماُء َوُحق َلَها َأْن تَِئط، َما ِفيَها َمْوِضُع  ،َما َال تـََرْونَ 

َهَتُه َساِجًدا لِلِه، َواللِه َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم  َأْرَبِع َأَصاِبَع ِإال َوَمَلٌك َواِضٌع َجبـْ
ْذُتْم بِالنَساِء َعَلى اْلُفُرِش، َوَلَخَرْجُتْم ِإَلى الصُعَداِت َقِليًال، َولَ  َبَكْيُتْم َكِثيًرا، َوَما تـََلذ

  .}السلسلة الصحيحة: وحسنه األلباين يفرواه الرتمذي {. }َتْجَأُروَن ِإَلى اللهِ 

  172 :الحديث رقم        

بَِأي َشْيٍء   - َرِضَي اُهللا َعْنها -َسأَْلُت َعاِئَشةَ : َعْبِد الرْمحَِن قال َعْن َأيب َسَلَمَة ْبنِ         
 ِيبمَ  -َكاَن النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَتَتَح : يـَْفَتِتُح َصَالتَُه ؟ قَاَلتْ  -َصل َكاَن ِإَذا قَاَم ِمَن اللْيِل افـْ

ِميَكائِيَل َوِإْسَراِفيَل، فَاِطَر السَمَواِت َواْألَْرِض، َعاِلَم اللُهم َرب ِجْبرِيَل وَ {:َصَالتَُه، قَالَ 
اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة، أَْنَت َتْحُكُم بـَْيَن ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن، اللُهم اْهِدِني ِلَما 
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والتنرمذي  رواه مسلم{. }ِصَراٍط ُمْسَتِقي اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحق، ِإنَك تـَْهِدي َمْن َتَشاُء ِإَلى
  .}وأبو داود

  173 :الحديث رقم        

َنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َمسُرَةَ  َعْن َجابِرَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - َخرََج إِلَيـْ
يَا َرُسوَل اللِه، : ؟ قَاُلوا اْلَمالِئَكُة ِعْنَد رَبِهمْ َأال َتُصفوَن َكَما َتُصف { :، فـََقالَ - َوَسلمَ 

ْم؟ قَالَ  ِاْلَمالِئَكُة ِعْنَد َر وَن ِفي : وََكْيَف َتُصفَم، َويـَتَـَراصاْلُمَقد فوَن الصيُِتم
 فوالنسائي وغريهموابن ماجة مسلم وأبو داود أمحد و رواه {. }الص{.  

  174 :مالحديث رق        

ُهما -ةٍ عَ صَ عْ صَ  نِ بْ  كِ الِ مِ وَ  كٍ مالِ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ          َصلى  -َرُسوَل اللهِ  ن أَ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
: يا ِجِبريُل، ما َهَذا؟ قال: رُِفَع إلّي البَـْيُت الَمْعُموِر، فـَُقْلتُ  {:قالَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

ُعوَن أْلَف َمَلٍك، إَذا َخَرُجوا ِمْنُه َلْم يـَُعوُدوا آِخَر ما البَـْيُت الَمْعُموُر،  َيْدُخُلُه ُكّل يـَْوم َسبـْ
  .}ومسلم رواه البخاري{. }َعَلْيِهمْ 

  175 :الحديث رقم        

َعَلْيِه َصلى اللُه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -يارِ فَ غِ الْ  ر ىب ذَ أَ  نْ عَ         
ي فِ  الهُ جْ ، رِ َمَالِئَكِة اللِه ِمْن َحَمَلِة اْلَعْرشِ  ُأِذَن ِلي َأْن ُأَحدَث َعْن َمَلٍك ِمْن  {:- َوَسلمَ 

َمِسيَرُة َسْبِع  رِ يْ الط  قانُ فَ خَ  بـَْيَن َشْحَمِة ُأُذنِِه َوَعاتِِقهِ  ، شُ رْ العَ  هِ نِ رْ ى قَـ لَ عَ ى، وَ لَ فْ الس  ضِ رْ اْألَ 
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أمحد والرتمذى وابن ماجة وصححه الشيخ األلباين يف  رواه{. }تَ نْ كُ   ثُ يْ حَ  كَ انَ حَ بْ سُ : قولُ يَ . َعامٍ ِماَئِة  
  .}السلسلة الصحيحية

  176 :الحديث رقم        

         :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قال -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ةَ حَ لْ يب طَ أَ  نْ عَ         
  .}رواه البخاري ومسلم{. }ال َتْدُخُل اْلَمالِئَكُة بـَْيًتا ِفيِه َكْلٌب َوال ُصورٌَة  {

  177: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قالتْ  -َرِضَي اُهللا َعْنها -َعْن َعاِئَشةَ         
بُوَن يـَْوَم الِقَياَمِة، يـَُقاُل َلُهمْ ِإن َأْصَحاَب َهِذِه { َوِر يـَُعذالص : َأْحُيوا َما َخَلْقُتْم، َوِإن

  .}رواه البخاري{. }الَمالَِئَكَة الَ َتْدُخُل بـَْيًتا ِفيِه الصورَة

  178: الحديث رقم        

َها -قـُْلُت لَِعاِئَشةَ : َعْن َمْسُروٍق قَالَ          َتَدلى : َفأَْيَن قـَْولُهُ : -َرِضي اللُه َعنـْ ثُم َدنَا فـَ
َذاَك ِجْبرِيُل، َكاَن يَْأتِيِه ِفي ُصورَِة الرُجِل، َوِإنُه {:؟ قَاَلتْ َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى

  .}رواه البخاري{. }تِِه الِتي ِهَي ُصورَتُُه، َفَسد األُفقَ أَتَاُه َهِذِه اْلَمرَة ِفي ُصورَ 

  179: الحديث رقم       
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َها -أيب َسَلَمَة أن َعاِئَشةَ  نْ عَ          َصلى اللُه  -قَاَل يل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضي اللُه َعنـْ
َهَذا ِجْبرِيُل يـُْقرُِئِك السالَم، فـَُقْلُت َوَعَلْيِه السالُم َورَْحَمُة  ،يَا َعاِئشَ {:يـَْوًما -َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}رواه البخاري ومسلم{ .}اللِه َوبـَرََكاتُُه، تـََرى َما ال َأَرى

  180 :الحديث رقم        

 قالَ  اذٍ عَ مُ  نِ بْ  دِ عَ سَ  ةَ ازَ نَ جَ  تُ لْ ا محََ مّ لَ : قالَ  -َرِضي اللُه َعْنهُ  -كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ         
َصلى اللُه  -ِيب الن  كَ لِ ذَ  غَ لَ بَـ ، فَـ ةَ ظَ يْ رَ ين قُـ يف بَ  هِ مِ كْ حلُِ  كَ لِ ذَ وَ ! هُ تَ نازَ جَ  ف خَ ا أَ مَ : قونَ افِ نمُ الْ 

  .}رواه الرتمذي وصححه األلباين{. }ِإن اْلَمَالِئَكَة َكاَنْت َتْحِمُلُه { :قالَ فَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

  181 :الحديث رقم        

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قالَ  -ماَرِضَي اُهللا َعنـْهُ  - رَ مَ عُ  نِ ابْ  نِ عَ         
ُعوَن أَْلًفا ِمْن  { َواُب السَماِء َوَشِهَدُه َسبـْ َهَذا الِذي َتَحرَك َلُه اْلَعْرُش َوفُِتَحْت َلُه أَبـْ

يف صحيح  رواه النسائي وصححه اإلمام األلباين{ .}اْلَمَالِئَكِة َلَقْد ُضم َضمًة ثُم فـُرَج َعْنه
  .}النسائي

  182 :الحديث رقم       

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -اءِ دَ رْ يب الد أَ  نْ عَ         
َمْن َسَلَك َطرِيًقا يـَْبَتِغي ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اللُه ِبِه َطرِيًقا ِإَلى اْلَجنِة، َوِإن اْلَمَالِئَكَة {:يـَُقولُ 

لََتَضُع َأْجِنَحتَـَها ِرَضاًء ِلطَاِلِب اْلِعْلِم، َوِإن اْلَعاِلَم لََيْستَـْغِفُر َلُه َمْن ِفي السَمَواِت َوَمْن 
َحتى اْلِحيَتاُن ِفي اْلَماِء، َوَفْضُل اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َسائِِر  ِفي اْألَْرضِ 
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 ثُوا ِديَنارًا َوَال ِدْرَهًما ِإناْألَْنِبَياَء َلْم يـَُور اْلُعَلَماَء َورَثَُة اْألَْنِبَياِء، ِإن ثُوا اْلَكَواِكِب، ِإنَما َور
وصححه األلباين يف وأبو داود وابن ماجة، رواه الرتمذي {. }َفَمْن َأَخَذ بِِه َأَخَذ ِبَحظ َواِفرٍ  ،اْلِعْلمَ 

 .}صحيح الرتمذي

  183 :الحديث رقم        

   :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِىب ُهَريـَْرةَ         
ِإن لِلِه َمالَِئَكًة َيطُوُفوَن ِفى الطُرِق يـَْلَتِمُسوَن َأْهَل الذْكِر، فَِإَذا َوَجُدوا قـَْوًما َيْذُكُروَن  {

َيا،  :قَالَ اللَه تـََناَدْوا َهُلموا ِإَلى َحاَجِتُكْم،  نـْ َماِء الدونـَُهْم بَِأْجِنَحِتِهْم ِإَلى السقَالَ فـََيُحف: 
َيْسأَُلُهْم رَبـُهْم َوْهَو َأْعَلُم بهم، َما يـَُقوُل ِعَباِدى ُيَسبُحوَنَك َوُيَكبـُروَنَك  :قَاُلوا ؟فـَ

يَـُقوُل َهْل رََأْوِنى :قَالَ َوَيْحَمُدوَنَك َويَُمجُدوَنَك،  يَـُقوُلوَن َال َواللِه َما رََأْوَك،  :قَالَ ؟ فـَ فـَ
َلْو رََأْوَك َكانُوا َأَشد َلَك ِعَباَدًة َوَأَشد َلَك  :يـَُقوُلونَ  :قَالَ  ؟رََأْوِنى وََكْيَف َلوْ  :فـَيَـُقولُ  :قَالَ 

 :قَالَ َيْسأَُلوَنَك اْلَجنَة،  :قَالَ  ؟َفَما َيْسأَُلوِنى :يـَُقولُ  :قَالَ َتْمِجيًدا َوَأْكثـََر َلَك َتْسِبيًحا، 
َفَكْيَف َلْو  :يـَُقولُ  :قَالَ َال َواللِه يَا َرب َما رََأْوَها،  :يـَُقوُلونَ  :قَالَ  ؟َوَهْل رََأْوَها :يـَُقولُ 

َها ِحْرًصا َوَأَشد َلَها طََلًبا  :يـَُقوُلونَ  :قَالَ  ؟أَنـُهْم رََأْوَها َلْو أَنـُهْم رََأْوَها َكانُوا َأَشد َعَليـْ
َوَهْل  :يـَُقولُ  :قَالَ ِمَن الناِر،  :يـَُقوُلونَ  :قَالَ  ؟َفِمم يـَتَـَعوُذونَ  :قَالَ َوَأْعَظَم ِفيَها رَْغَبًة، 

 :يـَُقوُلونَ  :قَالَ  ؟َفَكْيَف َلْو رََأْوَها :يـَُقولُ  :قَالَ َال َواللِه َما رََأْوَها،  :يـَُقوُلونَ  :قَالَ رََأْوَها، 
َها ِفَرارًا َوَأَشد َلَها َمَخاَفًة،  فَُأْشِهدُُكْم أَنى َقْد  :يَـُقولُ فَـ  :قَالَ َلْو رََأْوَها َكانُوا َأَشد ِمنـْ

ِإنَما مّر فجلَس  ،عبٌد خطّاء ،ِفيِهْم ُفَالنٌ  :يـَُقوُل َمَلٌك ِمَن اْلَمالَِئَكةِ  :قَالَ َغَفْرُت َلُهْم، 
  .}متفق عليه{. }مْ هُ الَ َيْشَقى ِبِهْم َجِليسُ  ُهُم اْلقومُ  :قَالَ ، مْ هُ عَ مَ 
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  184 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -اهللاِ  ولُ سُ ى رَ أَ رَ {:قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نِ عَ         
محد والبخاري رواه أ{. }ضِ رْ ْألَ اوَ  ماءِ الس  نَ يْ ما بَـ  َألَ مَ  دْ قَ  ،اءَ رَ ضْ خَ  ةٍ لّ ي حُ فِ  ريلَ بْ جِ  - َوَسلمَ 

 . }لرتمذيلم واومس

  185 :الحديث رقم        

َها -ةَ شَ ائِ عَ  ننيَ مِ ؤْ مُ الْ  م أُ  نْ عَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : تْ لقا -َرِضَي اُهللا َعنـْ
َر َهاتـَْيِن اْلَمرتـَْيِن،  {:- َوَسلمَ  َها َغيـْ ِإنَما ُهَو ِجْبرِيُل، َلْم َأرَُه َعَلى ُصورَتِِه الِتي ُخِلَق َعَليـْ
ُتُه  َهِبطًا ِمْن السَماِء َسادا ِعَظُم َخْلِقِه َما بـَْيَن السَماِء ِإَلى اْألَْرضِ رَأَيـْ   .}رواه مسلم{. }ُمنـْ

  186 :الحديث رقم        

ُهما -ْبِن َعْبِد اهللاِ  َعْن َجاِبرَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - مسَِْعُت النِيب : قال - َرِضَي اُهللا َعنـْ
َرِة اْلَوْحِي، فـََقاَل ِيف َحِديِثهِ  - َوَسلمَ  َنا أَنَا َأْمِشي ِإْذ َسِمْعُت َصْوتًا {:َوُهَو ُحيَدُث َعْن فـَتـْ فـَبَـيـْ

ا اْلَمَلُك الِذي َجاَءِني ِبِحَراٍء َجاِلٌس َعَلى ُكْرِسي بـَْيَن ِمْن السَماِء، فـََرفـَْعُت رَْأِسي فَِإذَ 
زَمُلوِني، زَمُلوِني، َفَدثـُروِني، : السَماِء َواْألَْرِض، َفَجِئْثُت ِمْنُه رُْعًبا فـََرَجْعُت، فـَُقْلتُ 

َزَل اللُه تـََعاَلى ثـُر : فَأَنـْ َها اْلُمد2(ُقْم فَأَْنِذْر ) 1(يَاأَيـ(  ْرَك َفَكبـَورَب)3(  ْرَوثَِياَبَك َفَطه)4( 
  .}رواه البخاري  ومسلم{. }-}سورة املدثر{-)5(َوالرْجَز فَاْهُجْر 

  187: الحديث رقم        
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 :-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِإني ُأِحب ُفالنًا فََأِحبُه، : فـََقالَ  ،-َعَلْيِه السالمُ  -ِإن اللَه ِإَذا َأَحب َعْبًدا َدَعا ِجْبرِيلَ {

ُيِحبُه ِجْبرِيُل، ثُم يـَُناِدي ِفي َأْهِل السَماءِ  :قَالَ  النًا ُيِحب فُ  - َعز َوَجل  - ِإن اللهَ : فـَ
فـَُيِحبُه َأْهُل السَماِء، ثُم يُوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي اَألْرِض، َوِإَذا أَبـَْغَض َعْبًدا  :قَالَ فََأِحبوُه، 

يُْبِغُضُه ِجْبرِيُل، ثُم يـَُناِدي ِفي َأْهِل : َدَعا ِجْبرِيَل فـََقالَ  ِإني أُْبِغُض ُفالنًا فَأَْبِغْضُه، فـَ
 َماِء، ِإنهَ  السالل-  َوَجل ُتوَضُع  -َعز َماِء، ثُميُْبِغُضوُه َأْهُل الس يـُْبِغُض ُفالنًا فَأَْبِغُضوُه، فـَ

  .}والرتمذي مسلماإلمام مالك وأمحد والبخاري و  رواه{. }َلُه اْلبَـْغَضاُء ِفي َأْهِل اَألْرضِ 

  188 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن ماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
يَـُقوُل اْلَخاِزنُ  ،آِتي يـَْوَم اْلِقَياَمِة بَاَب اْلَجنةِ { :- َوَسلمَ  : َمْن أَْنَت؟ فََأُقولُ : فََأْستَـْفِتُح فـَ

يَـُقولُ  ،ُمَحمدٌ  َلكَ : فـَ َتَح َألَحٍد قـَبـْ   .}وغريهم مسلمأمحد والبخاري و رواه {. }ِبَك أُِمْرُت َأْن ال َأفـْ

  189 :الحديث رقم        

          :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
أَتَاُه َمَلَكاِن َأْسَوَداِن َأْزرَقَاِن يـَُقاُل َألَحِدِهَما  -َأَحدُُكمْ : أَْو قَالَ  -قُِبَر اْلَميتُ  ِإَذا{

يَـُقوَالنِ  يَـُقوُل َما َكاَن ؟ َما ُكْنَت تـَُقوُل ِفي َهَذا الرُجلِ : اْلُمْنَكُر َواآلَخُر النِكيُر، فـَ فـَ
. َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه، َوَأن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  ُهَو َعْبُد اللِه َوَرُسولُُه،: يـَُقولُ 

ُعوَن ِذرَاًعا ِفي : فـَيَـُقوالنِ  ْبرِِه َسبـْ َقْد ُكنا نـَْعَلُم أَنَك تـَُقوُل َهَذا، ثُم يـُْفَسُح َلُه ِفي قـَ
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يَـُقولُ َنمْ : َسْبِعيَن، ثُم يـُنَـوُر َلُه ِفيِه، ثُم يـَُقاُل َلهُ  يَـُقوَالنِ : ، فـَ : َأْرِجُع ِإَلى َأْهِلي فَُأْخِبُرُهْم، فـَ
َعَثُه اللُه ِمْن َمْضَجِعِه  َنْم َكنَـْوَمِة اْلَعُروِس الِذي ال يُوِقظُُه ِإال َأَحب َأْهِلِه ِإلَْيِه، َحتى يـَبـْ

َقْد  : فـَيَـُقوَالنِ . فـَُقْلُت ِمثْـَلُه ال َأْدِريَسِمْعُت الناَس يـَُقوُلوَن : َوِإْن َكاَن ُمَناِفًقا قَالَ . َذِلكَ 
يـَُقاُل ِلَألْرضِ  تَـْلَتِئُم َعَلْيِه، فـََتْخَتِلُف ِفيَها : ُكنا نـَْعَلُم أَنَك تـَُقوُل َذِلَك، فـَ اْلَتِئِمي َعَلْيِه، فـَ

َعَثُه اللُه ِمْن َمْضَجعِ  بًا َحتى يـَبـْ وحسنه  رواه الرتمذي{. }ِه َذِلكَ َأْضالُعُه، َفال يـََزاُل ِفيَها ُمَعذ
  .}األلباين يف صحيح الرتمذي

  190 :الحديث رقم        

َها -َأن َعاِئَشةَ  الزبـَيـْرَ  ْبنِ  َعْن ُعْرَوةَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َزْوَج النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ثـَْتُه أَنـَها قَاَلْت لَِرُسوِل اللهِ  - َوَسلمَ  مَ  -َحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه، َهْل أََتى : -َصليَا َرُسوَل الل

َلَقْد َلِقيُت ِمْن قـَْوِمِك، وََكاَن َأَشد َما َلِقيُت  {:ُحٍد؟ فـََقالَ َعَلْيَك يـَْوٌم َكاَن َأَشد ِمْن يـَْوِم أُ 
ُهْم يـَْوَم اْلَعَقَبِة، ِإْذ َعَرْضُت نـَْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد يَالِيَل ْبِن َعْبِد ُكَالٍل، فـََلْم ُيِجْبِني  ِمنـْ

َلْم َأْسَتِفْق ِإال ِبَقْرِن الثـَعاِلِب، ِإَلى َما َأَرْدُت، فَاْنطََلْقُت َوأَنَا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي ، فـَ
َناَداِني فـََقالَ  : فـََرفـَْعُت رَْأِسي، فَِإَذا أَنَا ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلْتِني، فـََنَظْرُت فَِإَذا ِفيَها ِجْبرِيُل، فـَ

َقْد َسِمَع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك، َوَما رُدوا َعَلْيَك، َوَقْد بـََعَث ِإلَْيَك  -َعز َوَجل  -ِإن اللهَ 
، ثُم قَالَ : َمَلَك اْلِجَباِل لَِتْأُمَرُه ِبَما ِشْئَت ِفيِهْم، قَالَ  َم َعَليَناَداِني َمَلُك اْلِجَباِل َوَسل : فـَ

َك َلَك َوأَنَا َمَلُك اْلِجَباِل، َوَقْد بـََعثَِني رَبَك ِإلَْيَك يَا ُمَحمُد ِإن اللَه َقْد َسِمَع قـَْوَل قـَْومِ 
          ، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللهِ لَِتْأُمَرِني بَِأْمِرَك َفَما ِشْئَت؟ ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهُم اْألَْخَشبَـْينِ 
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ُيْخِرَج اللُه ِمْن َأْصَالِبِهْم َمْن يـَْعُبُد اللَه َوْحَدُه َال  َبْل َأْرُجو َأنْ : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
  .}مسلمالبخاري و رواه {. }ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا

  191 :الحديث رقم        

َنَما ِجْربِيُل قَاِعٌد ِعْنَد النِيب : قَالَ  -امَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -ْن اْبِن َعباسٍ عَ          اللُه  َصلى - بـَيـْ
َع نَِقيًضا ِمْن فـَْوِقِه فـََرَفَع رَْأَسُه فـََقالَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ  َهَذا بَاٌب ِمْن السَماِء فُِتَح اْليَـْوَم َلْم {:مسَِ

ال يـُْفَتْح َقط ِإال اْليَـْوَم فـَنَـَزَل ِمْنُه َمَلٌك فـََقاَل َهَذا َمَلٌك نـََزَل ِإَلى اْألَْرِض َلْم يـَْنِزْل َقط إِ 
َلَك فَاِتَحُة اْلِكَتاِب َوَخَوا بـْ تِيُم اْليَـْوَم َفَسلَم َوقَاَل أَْبِشْر بُِنورَْيِن ُأوتِيتَـُهَما َلْم يـُْؤتـَُهَما نَِبي قـَ

ُهَما ِإال ُأْعِطيَتهُ    .}رواه مسلم{. }ُسورَِة اْلبَـَقَرِة َلْن تـَْقَرَأ ِبَحْرٍف ِمنـْ

   192 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ُكنا َمَع َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
ِمْن : اللُه َوَرُسولُُه أَْعَلُم، قَالَ : قـُْلَنا: ؟ قَالَ أََتْدُروَن ِمم َأْضَحكُ {:َفَضِحَك فـََقالَ  - َوَسلمَ 

، أََلْم ُتِجْرِني ِمَن الظْلِم : ُمَخاطََبِة اْلَعْبِد رَبُه، يـَُقولُ  يَـُقولُ  :؟ قَالَ يَا َرب :  قَالَ  بـََلى،: فـَ
يَـُقولُ  َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم : فـَيَـُقولُ : قَالَ  فَِإني ال ُأِجيُز َعَلى نـَْفِسي ِإال َشاِهًدا ِمني،: فـَ

ُيْخَتُم َعَلى ِفيِه، َويـَُقاُل َألرَْكانِهِ : قَالَ  بِاْلِكَراِم اْلَكاتِِبيَن ُشُهوًدا،َعَلْيَك َشِهيًدا، وَ  : فـَ
َنُه َوبـَْيَن اْلَكالِم، فـَيَـُقولُ : ، قَالَ فـَتَـْنِطُق بَِأْعَماِلهِ : ، قَالَ اْنِطِقي بـُْعًدا َلُكن : ثُم ُيَخلى بـَيـْ

  .}رواه مسلم وغريه{ .}َوُسْحًقا، فـََعْنُكن ُكْنُت أُنَاِضلُ 

  193 :الحديث رقم        
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      :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
، رِ صْ عَ الْ  الةِ صَ وَ  رِ جْ فَ الْ  الةِ ي صَ فِ  ونَ عُ مِ تَ جْ ، يَ هارِ الن وَ  لِ يْ الل بِ  ةٌ كَ الئِ مَ  مْ فيكُ  ونً بُ عاقَـ تَ يَـ { 

: ونَ ولُ قُ يَـ ي؟ فَـ بادِ عِ  مْ تُ كْ رَ تَـ  فَ يْ كَ   -مُ لَ عْ أَ  وَ هُ وَ  -مْ هُ لُ أَ سْ يَ فَـ  مْ اتوا فيكُ بَ  ذينَ ال  جُ رُ عْ يَـ  م ثُ 
  .}متفق عليه{. }َوُهْم ُيَصلونْ  مْ اهٌ نَ يْـ أتَـ وَ  ،ونْ ل صَ يُ  مْ هُ وَ  مْ اهُ نَ كْ رَ تَـ 

  194 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  أََنسَ َعْن         
اْرتَِفْع : َما ِمْن آَدِمي ِإال َوِفي رَْأِسِه ِحْكَمٌة بَِيِد َمَلٍك، فَِإْن تـََواَضَع رَفـََعُه، َوقَالَ {:- َوَسلمَ 

: رواه الطرباين، وقال اهليثمي يف امع{. }اْنَخِفْض َخَفَضَك اللُه : الَ رَفـََعَك اللُه، َوِإِن اْرتـََفَع، قَ 
  .}إسناده حسن، وحسنه األلباين يف السلسلة

  195 :الحديث رقم        

 :- َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
اللُهم اْغِفْر َلُه، اللُهم : ِإن اْلَمالِئَكَة ُتَصلي َعَلى َأَحدُِكْم َما َداَم ِفي َمْجِلِسِه، تـَُقولُ {

البخاري رواه {. }اْرَحْمُه، َما َلْم ُيْحِدْث، َوَأَحدُُكْم ِفي َصالٍة َما َكاَنِت الصالُة َتْحِبُسهُ 
  .}مسلمو 

  196 :الحديث رقم        
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 :-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعْنها -ةَ مَ لَ سَ  م أُ  نْ عَ         
رواه { .}قولونَ لى ما تَ عَ  ونَ نُ م ؤَ يُـ  ةَ كَ الئِ المَ  ن إِ ، فَ رٍ يْ خَ ال بِ إِ  مْ كُ سِ فُ نْـ لى أَ عوا عَ دْ ال تَ {

  .}مسلم

  197 :الحديث رقم        

              ُكنا يـَْوًما ُنَصلي َورَاَء النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - الزَرِقي  رَاِفعَ َعْن رِفَاَعَة ْبِن         
قَاَل . َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدهُ {:، فـََلما َرَفَع رَْأَسُه ِمْن الرْكَعِة قَالَ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

 َمْن اْلُمَتَكلمُ : فـََلما اْنَصَرَف قَالَ . رَبـَنا َوَلَك احلَْْمُد، َمحًْدا َكِثريًا طَيًبا ُمَبارًَكا ِفيهِ : َرُجٌل َورَاَءهُ 
رواه البخاري {. }رَأَْيُت ِبْضَعًة َوَثَالثِيَن َمَلًكا يـَْبَتِدُرونـََها، أَيـُهْم َيْكتُبـَُها َأولُ : قَالَ . أَنَا: ؟ قَالَ 

  .}بو داودوأ

  198 :الحديث رقم        

َأن َرُجًال َجاَء َفَدَخَل الصف َوَقْد َحَفَزُه : -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن ماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َصلى اللُه َعَلْيِه  -فـََلما َقَضى َرُسوُل اللهِ  .النـَفُس فـََقاَل احلَْْمُد لِلِه َمحًْدا َكِثريًا طَيًبا ُمَبارًَكا ِفيهِ 

أَيُكْم اْلُمَتَكلُم ِبَها  :؟ فََأَرم اْلَقْوُم، فـََقالَ أَيُكْم اْلُمَتَكلُم بِاْلَكِلَماتِ  {:َصَالتَُه قَالَ  - َوَسلمَ 
َنْي  :فـََقالَ  .َحَفَزِين النـَفُس فـَُقْلتـَُهاِجْئُت َوَقْد : فـََقاَل َرُجلٌ . فَِإنُه َلْم يـَُقْل بَْأًسا َلَقْد رَأَْيُت اثـْ

  .}رواه مسلم{. }َعَشَر َمَلًكا يـَْبَتِدُرونـََها أَيـُهْم يـَْرفـَُعَها

  199: الحديث رقم        
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         ُه َعْنهُ  -َعْن َأيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيُأَسْيَد ْبَن ُحَضْريٍ : -َرِضَي الل َلًة يـَْقرَأُ َأن َنَما ُهَو لَيـْ بـَيـْ
َفذََكَر َذِلَك َلُه،  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فَـَلما َأْصَبَح أََتى النِيب  ِيف ِمْرَبِدِه، ِإْذ َجاَلْت فـََرُسُه،

ْسَتِمُع َلَك، َوَلْو تِْلَك اْلَمَالِئَكُة َكاَنْت تَ { :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل َرُسوُل اهللاِ 
ُهمْ    .}البخاري ومسلمرواه {. }قـََرْأَت َألَْصَبَحْت يـََراَها الناُس َما َتْسَتِتُر ِمنـْ

  200: الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشةَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَلْت قَاَل ِيل َرُسوُل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُتِك ِفي اْلَمَناِم، َيِجيُء ِبِك اْلَمَلُك ِفي َسَرَقٍة ِمْن َحرِيٍر، فـََقاَل ِلي{  َهِذِه اْمَرأَُتَك، : رَأَيـْ

. }ِإْن َيُك َهَذا ِمْن ِعْنِد اللِه ُميِْضهِ : فـَُقْلتُ . َفَكَشْفُت َعْن َوْجِهِك الثـْوَب، فَِإَذا أَْنِت ِهيَ 
  .}البخاري ومسلمرواه {

  201 :حديث رقمال        

َها -َعباسٍ  اللِه ْبنِ  َعْن َعْبدِ          َنَما َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمَني يـَْوَمِئٍذ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ بـَيـْ
َيْشَتد ِيف أَثَِر َرُجٍل ِمَن اْلُمْشرِِكَني أََماَمُه، ِإْذ مسََِع َضْربًَة بِالسْوِط فـَْوَقُه، َوَصْوَت اْلَفاِرِس 

ُزومُ : يـَُقولُ   اْلُمْشرِِك أََماَمُه َفَخر ُمْستَـْلِقًيا، فـََنظََر إِلَْيِه، فَِإَذا ُهَو َقْد ِإْذ َنظََر ِإَىل . أَْقِدْم َحيـْ
ُحِطَم أَنـَْفُه، َوُشق َوْجَهُه َكَضْربَِة السْوِط، فَاْخَضر َذِلَك َأْمجَُع، َفَجاَء األَْنَصارِي َفَحدَث 

. َصَدْقَت، َذِلَك ِمْن َمَدِد السَماِء الثالَِثةِ { :َقالَ فَـ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اللهِ 
  .}رواه مسلم{. }فـََقتَـُلوا يـَْوَمِئٍذ َسْبِعَني، َوَأَسُروا َسْبِعنيَ 

  202 :الحديث رقم        
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َها - َعْن َعاِئَشةَ          -َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -سولَ الر  جاءَ  يلَ ربْ جِ  ن أَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
 يلُ ربْ جِ  تاهُ أَ ، فَ لَ سَ تَ اغْ وَ  هُ الحَ سِ  عَ ضَ وَ  دْ قَ وَ  قِ دَ نْ اخلَْ  نَ مِ - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - هِ وعِ جُ رُ  دَ عْ بَـ 
؟ الحَ الس  تَ عْ ضَ وَ : - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -سولِ لر لِ  الَ قَ ، فَـ بارِ غُ الْ  نَ مِ  هُ سَ أْ رَ  ضُ فُ نْـ يَـ  وَ هُ وَ 
 شارَ أَ ؟ فَ نَ يْ أَ فَ {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اهللاِ  سولُ رَ  قالَ فَ . مْ هِ يْ لَ إِ  جْ رُ خْ ، أُ اهُ نَ عْ ضَ ما وَ  اهللاِ وَ 
  .}البخاري ومسلم رواه{. }ةَ ظَ يْ رَ ين قُـ ىل بَ إِ 

  203 :الحديث رقم        

َهْل يـَُعفُر ُحمَمٌد َوْجَهُه بـَْنيَ : قَاَل أَبُو َجْهلٍ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ِت َواْلُعزى لَِئْن رَأَيـُْتُه يـَْفَعُل َذِلَك َألَطََأن َعَلى َرقـََبِتِه، : نـََعْم، فـََقالَ : َأْظُهرُِكْم؟ قَاَل َفِقيلَ  َوالال

َوُهَو ُيَصلي،  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُسوَل اهللاِ َفأََتى رَ : َأْو َألَُعفَرن َوْجَهُه ِيف التـرَاِب، قَالَ 
َفَما َفِجئَـُهْم ِمْنُه ِإال َوُهَو يـَْنُكُص َعَلى َعِقبَـْيِه َويـَتِقي بَِيَدْيِه، : َزَعَم لَِيطََأ َعَلى َرقـََبِتِه، قَالَ 

َنُه : َما َلَك؟ فـََقالَ : َفِقيَل َلهُ : قَالَ  َخلَْنَدقًا ِمْن نَاٍر َوَهْوًال َوَأْجِنَحًة، فـََقاَل َرُسوُل ِإن بـَْيِين َوبـَيـْ
رواه {. }َلْو َدنَا ِمني َالْخَتطََفْتُه اْلَمَالِئَكُة ُعْضًوا ُعْضًوا{:-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - اهللاِ 

  .}مسلم

  204 :الحديث رقم        

ُهَما َرِضيَ  - َعْن َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللهِ          َلما قُِتَل َأِيب، َجَعْلُت َأْكِشُف : قَالَ  -اللُه َعنـْ
 ِيبَهْوِين َعْنُه، َوالن َهاِين، َفَجَعَلْت  - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - الثـْوَب َعْن َوْجِهِه أَْبِكي، َويـَنـْ َال يـَنـْ

 ِيبِيت فَاِطَمُة تـَْبِكي، فـََقاَل النى اُهللا  - َعممَ َصلتـَْبِكيَن َأْو َال تـَْبِكيَن َما زَاَلِت {:-َعَلْيِه َوَسل
  .}رواه البخاري{. }الَمالَِئَكُة ُتِظلُه بَِأْجِنَحِتَها َحتى رَفـَْعُتُموهُ 
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  205 :الحديث رقم        

أَنَا اْلَمِسيُح، َوِإىن ِإىن : قالَ  جالَ الد  ن أَ  - َرِضَي اللُه َعْنها - َعْن فَاِطَمَة بِْنِت قـَْيسٍ         
بَِعَني أُوِشُك َأْن يـُْؤَذَن ِىل ِىف اْخلُُروِج، َفَأْخرَُج َفَأِسَري ِىف اَألْرِض َفالَ أَدََع قـَْريًَة ِإال َهَبْطتـَُها ِىف أَرْ 

َر َمكَة َوطَْيَبَة فـَُهَما ُحمَرَمَتاِن َعَلي ِكْلَتاُمهَا، ُكلَما أََرْدتُ  َلًة َغيـْ َأْن أَْدُخَل َواِحَدًة َأْو َواِحداً  لَيـْ
َها َمالَِئَكةً  َها، َوِإن َعَلى ُكل نـَْقٍب ِمنـْ ُهَما اْستَـْقبَـَلِىن َمَلٌك بَِيِدِه السْيُف َصْلتًا َيُصدِىن َعنـْ  ِمنـْ

:  ِمبِْخَصَرتِِه ِىف اْلِمْنَربِ َوطََعَن  - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ . َحيُْرُسونـََها
ُتُكْم َذِلكَ { ثـْ اسُ  َهِذِه طَْيَبُة َهِذِه طَْيَبُة َهِذِه طَْيَبُة، َأَال َهْل ُكْنُت َحدنـََعمْ  :؟ فـََقاَل الن{ .
  .}رواه مسلم{

  
  :ِبَعامة بِ تُ كُ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

  ةُ لَ ز نَـ مُ الْ  بُ تُ كُ لْ اَ : الً و أَ 
  

نـَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحق  )2(اللُه َال ِإلََه ِإال ُهَو اْلَحي اْلَقيوُم  :قال تعاىل        
ْنِجيَل  قًا ِلَما بـَْيَن َيَدْيِه َوأَنـَْزَل التـْورَاَة َواْإلِ اِس َوأَنـَْزَل اْلُفْرقَاَن  )3(ُمَصدْبُل ُهًدى لِلن ِمْن قـَ

  .}سورة آل عمران{) 4(ِإن الِذيَن َكَفُروا ِبَآيَاِت اللِه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللُه َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاٍم 

َراِهيَم َوَما أُ  :وقال تعاىل         ْنزَِلِت التـْورَاُة يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحاجوَن ِفي ِإبـْ
ْنِجيُل ِإال ِمْن بـَْعِدِه أََفَال تـَْعِقُلوَن    .}سورة آل عمران{) 65(َواْإلِ
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وََكْيَف ُيَحكُموَنَك َوِعْنَدُهُم التـْورَاُة ِفيَها ُحْكُم اللِه ثُم يـَتَـَولْوَن ِمْن  :وقال تعاىل        
َزْلَنا التـْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيْحُكُم ِبَها  )43(ِمِنيَن بـَْعِد َذِلَك َوَما ُأولَِئَك بِاْلُمؤْ  ِإنا أَنـْ

 وَن َواْألَْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اللانِيبِذيَن َهاُدوا َوالرِذيَن َأْسَلُموا لِلوَن الِبيِه الن
الناَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشتَـُروا ِبَآيَاِتي َثَمًنا قَِليًال َوَمْن َلْم  وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفَال َتْخَشُوا

  .}سورة املائدة{) 44(َيْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اللُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن 

قًا ِلَما بَـ  :وقال تعاىل         َنا َعَلى َآثَارِِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصد ْيَن َيَدْيِه ِمَن َوقـَفيـْ
قًا ِلَما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن التـْورَاِة َوُهًدى  ْنِجيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصد َناُه اْإلِ التـْورَاِة َوَآتـَيـْ

ْنِجيِل ِبَما أَنـَْزَل اللُه ِفيِه َوَمْن َلْم َيْحُكمْ ) 46(َوَمْوِعظًَة لِْلُمتِقيَن  ِبَما  َوْلَيْحُكْم َأْهُل اْإلِ
َزَل اللُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن    .}سورة املائدة{) 47(أَنـْ

ْنِجيَل َوَما أُْنِزَل ِإلَْيِهْم ِمْن رَبِهْم َألََكُلوا  :وقال تعاىل         َوَلْو أَنـُهْم َأقَاُموا التـْورَاَة َواْإلِ
ُهْم أُ  ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلوَن ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم ِمنـْ  )66(مٌة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثيٌر ِمنـْ

  .}سورة املائدة{

ْنِجيَل  :وقال تعاىل           .}سورة آل عمران{) 48(َويـَُعلُمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتـْورَاَة َواْإلِ

ُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأن َلُهُم اْلَجنَة  :وقال تعاىل         ِإن اللَه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنـْ
ْنِجيِل َواْلُقرْ  َآِن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللِه فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقا ِفي التـْورَاِة َواْإلِ

ِمَن اللِه فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الِذي بَايـَْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه 
  .}سورة التوبة{) 111(
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َورَبَك َأْعَلُم ِبَمْن ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض َوَلَقْد َفضْلَنا بـَْعَض النِبييَن  :وقال تعاىل        
َنا َداُووَد زَبُورًا َعَلى بـَْعٍض َوآَ    .}سورة اإلسراء{) 55(تـَيـْ

َنا ِإَلى  :وقال تعاىل         َنا ِإَلى نُوٍح َوالنِبييَن ِمْن بـَْعِدِه َوَأْوَحيـْ َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ ِإنا َأْوَحيـْ
َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوِعيَسى َوأَ  يوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن ِإبـْ

َنا َداُووَد زَبُورًا    .}سورة املائدة{) 163(َوُسَلْيَماَن َوَآتـَيـْ

َناُه لِتَـْقَرَأُه َعَلى الناِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزْلَناُه تـَْنزِيًال  :وقال تعاىل          )106(َوقـُْرَآنًا فـََرقـْ
َلى َعَلْيِهْم َيِخروَن  ْبِلِه ِإَذا يـُتـْ ُقْل َآِمُنوا ِبِه َأْو َال تـُْؤِمُنوا ِإن الِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قـَ

َوَيِخروَن  )108(َويـَُقوُلوَن ُسْبَحاَن رَبـَنا ِإْن َكاَن َوْعُد رَبـَنا َلَمْفُعوًال ) 107(ِلْألَْذقَاِن ُسجًدا 
  .}سورة اإلسراء{) 109(يـَْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعا  ِلْألَْذقَانِ 

َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا َلْوَال نـُزَل َعَلْيِه اْلُقْرَآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك  :وقوله تعاىل        
َناَك بِاْلَحق َوَأْحَسَن  )32(لِنُثَبَت ِبِه فـَُؤاَدَك َورَتـْلَناُه تـَْرتِيًال  َوَال يَْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإال ِجئـْ

  .}سورة الفرقان{ )33(تـَْفِسيًرا 

َنُكْم َوُأوِحَي ِإَلي َهَذا اْلُقْرَآُن ِألُْنِذرَُكْم ِبِه  :وقال تعاىل         ُقِل اللُه َشِهيٌد بـَْيِني َوبـَيـْ
  .}19. سورة األنعام{َوَمْن بـََلَغ 

َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرَآُن َأْن يـُْفتَـَرى ِمْن ُدوِن اللِه َوَلِكْن َتْصِديَق الِذي  :وقال تعاىل        
  .}سورة يونس{) 37(بـَْيَن َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل اْلِكَتاِب َال رَْيَب ِفيِه ِمْن َرب اْلَعاَلِميَن 
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َنا ِإلَْيَك َهَذا اْلُقْرَآَن َنْحُن نـَُقص َعَلْيَك أَ  :وقال تعاىل         ْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحيـْ
ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِليَن    .}سورة يوسف{) 3(َوِإْن ُكْنَت ِمْن قـَ

) 1(تـََباَرَك الِذي نـَزَل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن َنِذيًرا  :وقال تعاىل        
  .}سورة الفرقان{

ًعا ِمَن اْلَمثَاِني َواْلُقْرَآَن اْلَعِظيَم  :وقال تعاىل         َناَك َسبـْ   .}سورة احلجر{) 87(َوَلَقْد َآتـَيـْ

َزْلَناُه َوبِاْلَحق نـََزَل َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال ُمَبشًرا َوَنِذيًرا  :وقال تعاىل          )105(َوبِاْلَحق أَنـْ
َناُه لِتَـْقَرَأُه َعَلى الناِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزْلَناُه تـَْنزِيًال    .}سورة االسراء{) 106(َوقـُْرَآنًا فـََرقـْ

َلِة اْلَقْدِر  :وقال تعاىل         َزْلَناُه ِفي لَيـْ   .}سورة القدر{) 1(ِإنا أَنـْ

َلٍة ُمَبارََكٍة ِإنا ُكنا ُمْنِذرِيَن  :وقال تعاىل         َزْلَناُه ِفي لَيـْ ِفيَها يـُْفَرُق ُكل َأْمٍر  )3(ِإنا أَنـْ
) 6(رَْحَمًة ِمْن رَبَك ِإنُه ُهَو السِميُع اْلَعِليُم  )5(َأْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا ِإنا ُكنا ُمْرِسِليَن  )4(َحِكيٍم 

  .}سورة الدخان{

  .}سورة احلجر{) 9(ِإنا َنْحُن نـَزْلَنا الذْكَر َوِإنا َلُه َلَحاِفظُوَن  :قال تعاىلو         

َنا َلُه  :وقال تعاىل         ِفي اْألَْلَواِح ِمْن ُكل َشْيٍء َمْوِعظًَة َوتـَْفِصيًال ِلُكل َشْيٍء وََكَتبـْ
ٍة َوْأُمْر قـَْوَمَك يَْأُخُذوا بَِأْحَسِنَها َسُأرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقيَن  سورة {) 145(َفُخْذَها ِبُقو

  .}األعراف
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َنُة َما ِفي الصُحِف َوقَاُلوا َلْوَال يَْأتِيَنا بَِآيٍَة ِمْن رَ  :وقال تعاىل         ِه َأَوَلْم تَْأِتِهْم بـَيـب
  .}سورة طه{) 133(اْألُوَلى 

َأْم َلْم يـَُنبْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى  )35(َأِعْنَدُه ِعْلُم اْلَغْيِب فـَُهَو يـََرى  :وقال تعاىل        
َراِهيَم الِذي َوفى ) 36(   .}سورة النجم{) 37(َوِإبـْ

ــى  :وقــال تعــاىل ــُحِف اْألُوَل ــي الص ــَذا َلِف ــَراِهيَم َوُموَســى ) 18(ِإن َه ســورة {) 19(ُصــُحِف ِإبـْ
  . }األعلى

ْنـِذَر أُم اْلُقـَرى  :وقال تعاىل         َزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُق الِذي بـَْيَن َيَدْيِه َولِتـُ َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـْ
سورة {) 92(َوَمْن َحْوَلَها َوالِذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْآلَِخَرِة يـُْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى َصَالِتِهْم ُيَحاِفظُوَن 

  .}األنعام

ــاِب  :وقــال تعــاىل         ــَن اْلِكَت ــِه ِم ــْيَن َيَدْي ــا بـَ قًا ِلَم ُمَصــد ــاْلَحق ــاَب ِب ــَك اْلِكَت ــا ِإلَْي َزْلَن َوأَنـْ
 ــا َجــاَءَك ِمــَن اْلَحــق ِبــْع َأْهــَواَءُهْم َعمــُه َوَال تـَتــَزَل الل ــنَـُهْم ِبَمــا أَنـْ  َوُمَهْيِمًنــا َعَلْيــِه فَــاْحُكْم بـَيـْ

لُـوَُكْم ِفـي  ِلُكل َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً  َهاًجا َوَلْو َشاَء اللُه َلَجَعَلُكْم أُمًة َواِحَدًة َوَلِكـْن لَِيبـْ َوِمنـْ
َنبـُئُكْم ِبَمـا ُكْنـُتْم ِفيـِه َتْخَتِلُفـو  يـُ َراِت ِإَلى اللِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعـا فـَ َن َما َآتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْلَخيـْ

ــنَـُهْم ِبَمــ )48( ــَزَل اللــُه َوَال تـَتبِــْع َأْهــَواَءُهْم َواْحــَذْرُهْم َأْن يـَْفِتنُــوَك َعــْن َوَأِن اْحُكــْم بـَيـْ ا أَنـْ
ـَزَل اللـُه ِإلَْيـَك فَـِإْن تـََولـْوا فَـاْعَلْم أَنَمـا يُرِيـُد اللـُه َأْن ُيِصـيبَـُهْم بِـبَـْعِض ُذنُـوِبهِ  ْم بـَْعِض َمـا أَنـْ

  .}سورة املائدة{) 49( َوِإن َكِثيًرا ِمَن الناِس َلَفاِسُقونَ 
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رَانِيِة أُ اَن أَْهُل اْلِكَتاِب يـَْقرَ كَ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ          وَن التـْورَاَة بِاْلِعبـْ
 الَ {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ َويـَُفسُرونـََها بِاْلَعَربِيِة َألْهِل اِإلْسَالِم، فـََقاَل َرُسوُل 

ُقوا َأْهَل اْلِكَتابِ  بُوُهمْ  ُتَصد َنا: َوُقوُلوا ،َوالَ ُتَكذ   .}رواه البخاري{. }آَمنا بِاللِه َوَما أُْنِزَل ِإلَيـْ

  207 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اهللا َرُسولَ َأّن َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َوُهَو  -يَا أُبيّ  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َخرََج َعَلى ُأَيبّ بِن َكْعٍب، فـََقاَل َرُسوُل اهللا

َصلى اللُه  - إىل َرُسوِل اهللاُمثّ اْنَصَرَف . فَالتَـَفَت ُأٌيب فَـَلْم جيُِْبُه، َوَصّلى ُأٌيب َفّخَففَ  -ُيَصّلي
            ُه َعَلْيِه َصلى الل  -الّسَالُم َعَلْيَك يَا َرُسوَل اهللا، فـََقاَل َرُسوُل اهللا: فـََقالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

 ،ا َرُسوَل اهللايَ  :؟ فـََقالَ َوَعَلْيَك الّسَالُم َما َمنَـَعَك يَا أُبي َأْن ُتِجيَبِني ِإْذ َدَعْوَتكَ : - َوَسلمَ 
َلْم َتِجْد ِفيَما َأْوَحى اهللا ِإليّ : ِإين ُكْنُت يف الّصَالِة، قالَ  َأْن اْسَتِجيُبوا هللا َوالّرُسوِل ِإَذا : َأفـَ

أَُتِحّب َأْن ُأَعّلَمَك ُسورًَة : قالَ . - ِإْن َشاَء اهللا - َوالَ أَُعودُ  ،بـََلى: قال. َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ 
؟ قال نـََعْم يَا ِفي التّـْورَاِة َوَال في اِإلْنِجيِل َوَال في الّزبُوٍر َوَال في الُقْرآِن ِمثْـُلَها َلْم يُنَزلُ 

َرُسوُل  :فـََقَرَأ أُّم الُقْرآِن، فـََقالَ : ؟ قالَ  َكْيَف تـَْقَرأ في الّصَالةِ : َرُسوُل اهللا، فـََقاَل َرُسوُل اهللا
َما أُْنزَِلْت ِفي التّـْورَاِة، َوَال ِفي  ،َواّلِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اهللا

َوِإنـَّها َسْبٌع ِمَن الَمثَاني، َوالُقْرآُن . اِإلْنِجيِل، َوَال في الّزبُوِر، َوَال في الُفرقَاِن ِمثْـُلَها
الباب عن أنس بن مالك، هذا حديث حسن صحيح، ويف : الرتمذي وقالرواه { }اْلَعِظيُم اّلِذي ُأْعِطْيُتهُ 
  .}وفيه عن أيب سعيد بن املعلى
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ْرَداءِ          ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب الدهِ : قَالَ  -َرِضَي اللا َمَع َرُسوِل اللُه َعَلْيِه  -ُكنى اللَصل
َهَذا َأَواُن ُيْختَـَلُس الِعْلُم ِمَن الناِس َحتى َال {:َفَشَخَص بَِبَصرِِه ِإَىل السَماِء ُمث قَالَ  - َوَسلمَ 

 ؟َكْيَف ُخيْتَـَلُس ِمنا َوَقْد قـََرْأنَا الُقْرآنَ : فـََقاَل زِيَاُد ْبُن لَِبيٍد األَْنَصارِي . يـَْقِدُروا ِمْنُه َعَلى َشْيءٍ 
َثِكَلْتَك أُمَك يَا زِيَاُد، ِإْن ُكْنُت َألَُعدَك ِمْن : نَا، فـََقالَ فـََواللِه لَنَـْقرَأَنُه َولَنـُْقرِئـَنُه ِنَساَءنَا َوأَبـَْناءَ 

ُهمْ  ،فـَُقَهاِء َأْهِل الَمِديَنِة، َهِذِه التـْورَاُة َواِإلْنِجيُل ِعْنَد اليَـُهوِد َوالنَصاَرى ؟ َفَماَذا تـُْغِني َعنـْ
ْرَداِء؟ : تُ فـََلِقيُت ُعَباَدَة ْبَن الصاِمِت، قـُلْ : قَاَل ُجبَـيـْرٌ  َأَال َتْسَمُع ِإَىل َما يـَُقوُل َأُخوَك أَبُو الد

ْرَداِء قَالَ  ِذي قَاَل أَبُو الدِل ِعْلٍم : َفَأْخبَـْرتُُه بِالَك بَِأوثـَن ْرَداِء، ِإْن ِشْئَت َألَُحدَصَدَق أَبُو الد
 .}ِجَد َمجَاَعٍة َفَال تـََرى ِفيِه َرُجًال َخاِشًعايـُْرَفُع ِمَن الناِس؟ اُخلُشوُع، يُوِشُك َأْن َتْدُخَل َمسْ 

  . }العملو اقتضاء العلم  :وصححه األلباين يف رواه الرتمذي{

  209 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ          ِإن اْليَـُهوَد َجاُءوا ِإَىل َرُسوِل : أَنُه قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُهْم َواْمرَأًَة َزنـََيا، فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اللهِ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ        ، َفذََكُروا َلُه َأن َرُجال ِمنـْ
نـَْفَضُحُهْم : ؟ فـََقاُلواَما َتِجُدوَن ِفي التـْورَاِة ِفي َشْأِن الرْجمِ {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

َكَذبـُْتْم، ِإن ِفيَها الرْجَم، َفأَتـَْوا بِالتـْورَاِة فـََنَشُروَها، فـََوَضَع : َوَجنِْلُدُهْم، فـََقاَل َعْبُد اللِه ْبُن َسالمٍ 
َلَها َوَما بـَْعَدَها، فـََقاَل َلُه َعْبُد اللِه ْبُن َسالمٍ  اْرَفْع : َأَحُدُهْم َيَدُه َعَلى آيَِة الرْجِم، فـََقرََأ َما قـَبـْ

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َيَدَك، فـََرَفَع َيَدُه، فَِإَذا ِفيَها آيَُة الرْجِم، َفَأَمَر َِِما َرُسوُل اللهِ 
 لمرواه البخاري ومس{ .}فـَرَأَْيُت الرُجَل َجيَْنُأ َعَلى اْلَمْرأَِة يَِقيَها احلَِْجاَرةَ : قَاَل اْبُن ُعَمرَ . فـَُرِمجَا
  .}وغريمها
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ُهما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ          َصلى  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  :قالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َسَلَف ِمَن األَُمِم َأال ِإنَما بـََقاؤُُكْم ِفيَما {:َوُهَو قَائٌِم َعَلى اْلِمْنَربِ يـَُقولُ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

َلُكْم َكَما بـَْيَن َصالِة اْلَعْصِر ِإَلى ُغُروِب الشْمِس، ُأْعِطي َأْهُل التـْورَاِة التـْورَاةَ  بـْ فـََعِمُلوا  ،قـَ
َتَصَف النـَهاُر ثُم َعَجُزوا، فَأُْعطُوا ِقيَراطًا ِقيَراطًا، َوُأْعِطَي َأْهُل اِإلْنِجيِل  ِبَها َحتى انـْ

ْنِجيَل، فـََعِمُلوا بِِه َحتى َصلوا اْلَعْصَر ثُم َعَجُزوا، فَُأْعطُوا ِقيَراطًا ِقيَراطًا، ثُم ُأْعِطيُتُم اإلِ 
اْلُقْرآَن، فـََعِمْلُتْم ِبِه َحتى َغَرَبِت الشْمُس  فَُأْعِطيُتْم ِقيَراطَْيِن، فـََقاَلْت َأْهُل التـْورَاِة 

َهْل ظََلْمُتُكْم ِمْن ُأُجورُِكْم َشْيًئا ؟ : ُؤالِء َأَقل َعَمال َوَأْكثـَُر َأْجًرا، فـََقالَ رَبـَنا هَ : َواِإلْنِجيلِ 
  .}والرتمذي البخاريأمحد و رواه {. }فَِإنُه َفْضِلي ُأوتِيِه َمْن َأَشاءُ : ال، قَالَ : قَاُلوا

  

   ونِ نُ كْ مَ الْ  ابِ تَ كِ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ : ثَانِياً 
  .َيُمسُه ِإّال اْلُمَطهُروَن ِمَن اْلَمَالِئَكةِ اَلِذي َال 

  
َال َيَمسُه ِإال اْلُمَطهُروَن  )78(ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن  )77(ِإنُه َلُقْرَآٌن َكرِيٌم  :قال تعاىل        

ُتْم ُمْدِهُنوَن  )80(تـَْنزِيٌل ِمْن َرب اْلَعاَلِميَن  )79(   .}سورة الواقعة{) 81(َأفَِبَهَذا اْلَحِديِث أَنـْ
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ِفي َرق  )2(وَِكَتاٍب َمْسطُوٍر  )1(ِبْسِم اللِه الرْحَمِن الرِحيِم َوالطوِر  :وقال تعاىل        
  .}سورة الطور{) 3(َمْنُشوٍر 

  .}سورة الربوج{) 22(ِفي َلْوٍح َمْحُفوٍظ  )21(َبْل ُهَو قـُْرَآٌن َمِجيٌد  :وقال تعاىل        

ُفِسُكْم ِإال ِفي ِكَتاٍب ِمْن  :وقال تعاىل         َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي أَنـْ
َرَأَها ِإن َذِلَك َعَلى اللِه َيِسيٌر  ْبِل َأْن نـَبـْ   .}سورة احلديد{) 22(قـَ

ابًا )27(ِإنـُهْم َكانُوا َال يـَْرُجوَن ِحَسابًا  :وقال تعاىل         بُوا بَِآيَاتَِنا ِكذ 28( وََكذ(  وَُكل
َناُه ِكَتابًا    .}سورة النبأ{) 29(َشْيٍء َأْحَصيـْ

َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا َال تَْأتِيَنا الساَعُة ُقْل بـََلى َورَبي لََتْأتِيَـنُكْم َعاِلِم  :وقال تعاىل        
اْلَغْيِب َال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍة ِفي السَماَواِت َوَال ِفي اْألَْرِض َوَال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَال 

  .}سورة سبأ{) 3(َأْكبَـُر ِإال ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن 

َوَما ِمْن َدابٍة ِفي اْألَْرِض َوَال طَائٍِر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإال أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم َما  :وقال تعاىل        
  .}سورة االنعام{) 38(فـَرْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ثُم ِإَلى رَبِهْم ُيْحَشُروَن 

َنا ِفي الزبُوِر ِمْن بـَْعِد الذْكِر َأن اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي  :وقال تعاىل         َوَلَقْد َكَتبـْ
  . }سورة األنبياء{) 105(الصاِلُحوَن 

أََلْم تـَْعَلْم َأن اللَه يـَْعَلُم َما ِفي السَماِء َواْألَْرِض ِإن َذِلَك ِفي ِكَتاٍب  :وقال تعاىل        
  .}سورة احلج{) 70(ِإن َذِلَك َعَلى اللِه َيِسيٌر 
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اْلَبْحِر َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال يـَْعَلُمَها ِإال ُهَو َويـَْعَلُم َما ِفي اْلبَـر وَ  :وقال تعاىل        
 ٍة ِفي ظُُلَماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َوَال يَاِبٍس ِإاليـَْعَلُمَها َوَال َحب َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإال

  .}سورة األنعام{) 59(ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن 

سورة {) 75(َوَما ِمْن َغائَِبٍة ِفي السَماِء َواْألَْرِض ِإال ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن  :وقال تعاىل        
  .}النمل

قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد رَبي ِفي ِكَتاٍب َال  )51(قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن اْألُوَلى  :وقال تعاىل        
   .}سورة طه{) 52(َيِضل رَبي َوَال يـَْنَسى 

َوَما يـَْعُزُب َعن ربَك ِمن مثْـَقاِل َذرٍة ِفي اَألْرِض َوَال ِفي السَماء َوَال  :وقال تعاىل        
  .}سورة يونس{) 61(َأْصَغَر ِمن َذِلَك َوال َأْكبَـَر ِإال ِفي ِكَتاٍب مِبين

) 68(َلْوَال ِكَتاٌب ِمَن اللِه َسَبَق َلَمسُكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم  :وقال تعاىل        
   .}سورة األنفال{

  .}سورة الرعد{ )39(َيْمُحوا اللُه َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه أُم اْلِكَتاِب  :وقال تعاىل        

َويـَُقـــوُل الـــِذيَن َكَفـــُروا َلْســـَت ُمْرَســـًال قُـــْل َكَفـــى بِاللـــِه َشـــِهيًدا بـَْيِنـــي  :وقـــال تعـــاىل        
َنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب    .}الرعدسورة {) 43(َوبـَيـْ

  )8(َوَما َأْدرَاَك َما ِسجيٌن  )7(َكال ِإن ِكَتاَب اْلُفجاِر َلِفي ِسجيٍن  :وقال تعاىل        
بِيَن ) 9(ِكَتاٌب َمْرُقوٌم  سورة املطففني{) 10(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذ{.  
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َراِر َلِفي ِعلييَن  :وقال تعاىل           )19(َوَما َأْدرَاَك َما ِعليوَن  )18(َكال ِإن ِكَتاَب اْألَبـْ
  .}املطففنيسورة {) 21(َيْشَهُدُه اْلُمَقربُوَن  )20(ِكَتاٌب َمْرُقوٌم 

  211 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسـلمَ  -قَاَل ِيل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َرَة َجف اْلَقَلُم ِبَما أَْنَت القٍ {  ورجاله كلهم ثقات  ،إسناده صحيحب رواه النسائي وغريه{. }يَا أَبَا ُهَريـْ

، وصـــححه األلبــاين يف صــحيح النســائي ويف صــحيح اجلــامع ويف ختـــريج  معلقــأ البخــاريرواه علــى شــرط البخــاري، و 
  .}كتاب السنة

  212 :الحديث رقم        

َسأََلُه  رَ ضَ تَ ا احْ م لَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُعَباَدَة َأن أَبَاُه ُعَباَدَة ْبَن الصاِمتِ         
يَا بـَُين اتـِق اللـَه : قَالَ . َفَأْجَلُسوهُ ! َأْجِلُسوِين يَا َبِين : يا أَِبْه َأْوِصين قَالَ : ابـُْنُه َعْبُد الرْمحَِن َوقَالَ 

ِه َحــىت تـُــْؤِمَن بِاْلَقــَدِر َولَــْن تـُــْؤِمَن بِاللــ. اللــَه تـََعــاَىل، َحــىت تـُــْؤِمَن بِاللــِه تـََعــاَىل  -كــذا  -َولَــْن تـَتــقِ 
ــا َأَصــاَبَك ملَْ َيُكــْن ُخيِْطُئــكَ  ــَم َأن َم ْعــُت َرُســوَل اللــهِ . َخــْريِِه َوَشــرِه، َوتـَْعَل ــِه  -مسَِ َصــلى اللــُه َعَلْي

رواه { .}ارِ لن الى اعَ اْلَقَدُر َعَلى َهَذا َمْن َماَت َعَلى َغْيِر َهَذا َأْدَخَلُه اهللا تَـ  {:يـَُقولُ  -َوَسلمَ 
واحلـديث مبجمـوع  حديث صـحيح رجالـه ثقـات غـري عثمـان بـن أيب العاتكـة فيـه ضـعف، أمحد واآلجري يف الشريعة،

  .}ختريج كتاب السنة: وصححه األلباين يف. -إن شاء اهللا تعاىل -طرقه صحيح

  213: الحديث رقم        
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ُهما -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرو          -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النيب -َرِضَي اللُه َعنـْ
َر َمَقاِدير اْلَخَالِئق قـَْبل َأْن َيْخُلق السَماَوات َواَألْرض ِبَخْمِسيَن أَْلف  ِإن {:قال اَهللا َقد

  .}مسلم رواه{. }َسَنة، وََكاَن َعْرشه َعَلى اْلَماء

  214 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  - ْبِن َأِيب طَاِلبٍ  َعْن َعِليا ِيف َجَناَزٍة ِيف بَِقيِع اْلَغْرَقِد، قَالَ : قَالَ  -َرِضَي اللُكن :
 فـََقَعَد َوقَـَعْدنَا َحْولَُه، َوَمَعُه ِخمَْصَرٌة، فـََنَكَس رَْأَسهُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفأَتَانَا َرُسوُل اللهِ 

ُفوَسٍة ِإال َوَقْد ُكِتَب َمَكانـَُها ِمَن  {:َفَجَعَل يـَْنُكُت ِمبِْخَصَرتِِه، ُمث قَالَ  َما ِمْنُكْم ِمْن نـَْفٍس َمنـْ
يَا َرُسوَل اللِه، أََفال نـَتِكُل : فـََقاَل َرُجٌل  .اْلَجنِة َوالناِر، َوِإال َوَقْد ُكِتَبْت َشِقيًة َأْو َسِعيَدةً 

َفَمْن َكاَن ِمنا ِمْن أَْهِل السَعاَدِة َفَسَيِصُري ِإَىل َعَمِل أَْهِل السَعاَدِة،  ،َعَلى ِكَتابَِنا َوَندَُع اْلَعَملَ 
اْعَمُلوا، َفُكل  :ِل الشَقاَوِة ؟ فـََقالَ َوَمْن َكاَن ِمنا ِمْن أَْهِل الشَقاِء َفَسَيِصُري ِإَىل َعَمِل َأهْ 

ُمَيسٌر ِلَعَمِلِه، َأما َأْهُل السَعاَدِة فـَيـَُيسُروَن ِلَعَمِل َأْهِل السَعاَدِة، َوَأما َأْهُل الشَقاَوِة 
) 6(َوَصدَق بِاْلُحْسَنى  )5(َقى فََأما َمْن َأْعَطى َواتـ : ، ُمث قـَرَأَ فـَيـَُيسُروَن ِلَعَمِل َأْهِل الشَقاَوةِ 

َفَسنـَُيسُرُه  )9(وََكذَب بِاْلُحْسَنى  )8(َوَأما َمْن َبِخَل َواْستَـْغَنى  )7(َفَسنـَُيسُرُه لِْلُيْسَرى 
  .}رواه البخاري ومسلم{. }-}سورة الليل{-)10(لِْلُعْسَرى 

  215 :الحديث رقم        

ُهَما - َعن اْبِن َعباسٍ          ِفْيَما يـَْرِوْيِه  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النيب - َرِضَي اُهللا َعنـْ
ِإن اهللا َكَتَب الَحَسَناِت َوالسيَئاِت ثُم بـَيَن َذِلَك؛ َفَمْن {:َعْن َربِه تـََباَرَك َوتـََعاىل أَنُه قَالَ 
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َلْم يـَْعَمْلَها   َوِإْن َهم ِبَها فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اهللاُ  َكَتبَـَها اُهللا ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة،َهم ِبَحَسَنٍة فـَ
َرةٍ  ،ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَناٍت ِإَلى َسْبِعماَئِة ِضْعفٍ  َلْم . ِإلَى َأْضَعاف َكِثيـْ َوِإْن َهم ِبَسيَئٍة فـَ

. }َوِإْن َهم ِبَها فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اُهللا َسيَئًة َواِحَدةً  ًة،يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اُهللا ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِملَ 
  }َرَواُه الُبَخارِي َوُمْسِلم{

  216 :الحديث رقم        

ُهَمــا -َعــْن َعْبــِد اللــِه ْبــِن َعْمــرٍو         َنــا َرُســوُل اللــهِ : قَــالَ  -َرِضــَي اهللاُ َعنـْ َصــلى  -َخــرََج َعَليـْ
ال يَا َرُسوَل : ؟ قَاُلوا أََتْدُروَن َما َهَذاِن اْلِكَتابَانِ { :َوِيف َيِدِه ِكَتابَاِن، فـََقالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ اللُه 

ُهَمـــا َهـــَذا ِكتَـــاٌب ِمـــْن َرب اْلَعـــاَلِميَن بَِأْســـَماِء َأْهـــِل اْلَجنـــِة َوَأْســـَماِء : اللـــِه، فـََقـــاَل ِلَألْميـَــِن ِمنـْ
ــ َب َــًداآبَــاِئِهْم َوقـَ ُهْم أَب ــنـْ َقُص ِم ــنـْ ــيِهْم َوال يـُ ــَزاُد ِف ، َوَقــاَل ائِِلِهْم، ُأْجِمــَل َعَلــى آِخــرِِهْم، َفــال يـُ

ــم : لِلــِذي ِيف يَــِدِه اْلُيْســَرى ــائِِلِهْم، ُث َب ــاِئِهْم َوقـَ ــَماِء آَب ــِل النــاِر َوَأْس ــَماِء َأْه ــاٌب بَِأْس ــَذا ِكَت َوَه
ُهْم أَبَـًداُأْجِمَل َعَلى آِخـرِِهْم، فَـال يـُـزَ  َقَص ِمـنـْ   فـََقـاَل َأْصـَحاُب َرُسـوِل اللـهِ . اُد ِفـيِهْم َوال يـُـنـْ

فَـــَألي َشـــْيٍء يـُْعَمـــُل ِإْن َكـــاَن َهـــَذا اَألْمـــُر قَـــْد فُـــرَِغ ِمْنـــُه ؟ فـََقـــاَل : -َصــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلمَ  -
دُ : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ  ِة ُيْخَتُم لَـُه ِبَعَمـِل َسدَصاِحَب اْلَجن وا َوقَارِبُوا، فَِإن

 َأْهِل اْلَجنِة َوِإْن َعِمَل أَيَما َعَمٍل، َوِإن َصاِحَب الناِر ُيْخَتُم َلُه ِبَعَمِل َأْهِل الناِر َوِإْن َعِملَ 
ــلٍ  ــا َعَم ــالَ  .أَيَم ــِه َوَق ــَبَض َيَدْي ــ: ُمث قـَ ــَرَغ رَبُك ــادِ فـَ ــَن اْلِعَب ــَذ َِــا، ْم ِم ــِدِه اْلُيْمــَىن فـََنَب ــاَل بَِي ، ُمث َق

ـــِعيرِ : ، َونـََبـــَذ بِـــاُألْخَرى َوقَـــالَ َفرِيـــٌق ِفـــي اْلَجنـــةِ : فـََقـــالَ  رواه أمحـــد والرتمـــذي {. }َفرِيـــٌق ِفـــي الس
هــذا : جـامع العلــوم واحلكـم قــال ابـن رجــب يف. حســن غريـب صـحيح: بـو نعــيم يف احلليـة، قــال الرتمـذيوالنسـائي وأ

  .}صحيح اجلامع: وصححه األلباين يف. احلديث روي عن النيب بوجوه متعددة
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ُهَما -ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ  َعنْ          َصلى اللُه  -أَتـَْيُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يِن، َولَِنْسأََلَك َعْن َأوِل : َفَجاَءُه نـََفٌر ِمْن أَْهِل اْلَيَمِن فَـَقاُلوا - َعَلْيِه َوَسلمَ  َه ِيف الدَناَك لَِنتَـَفق أَتـَيـْ

ُرُه، وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء، ثُم  {:َهَذا اْألَْمِر َكْيَف َكاَن؟ قَالَ  َكاَن اللُه َوَلْم َيُكْن َشْيٌء َغيـْ
والنسائي  البخاريرواه أمحد و {. }ِر ُكل َشْيٍء، ثُم َخَلَق السَمَواِت َواْألَْرضَ َكَتَب ِفي الذكْ 

  .}وغريهم

  

  ابِ سَ حِ الْ  بِ تُ كُ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ : ثَالِثاً 
  اَْلَجاِمَعِة ِألَفْـَعاِل اْلِعَبادِ 

  
َلتَـنَا  :قال تعاىل         َوُوِضَع اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِميَن ُمْشِفِقيَن ِمما ِفيِه َويـَُقوُلوَن يَا َويـْ

َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغيَرًة َوَال َكِبيَرًة ِإال َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوَال 
  .}فهسورة الك{) 49(َيْظِلُم رَبَك َأَحًدا 

يـَْوَم َنْدُعوا ُكل أُنَاٍس بِِإَماِمِهْم َفَمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَُأولَِئَك  :وقال تعاىل        
  .}سورة اإلسراء{) 71(يـَْقَرُءوَن ِكَتابـَُهْم َوَال يُْظَلُموَن فَِتيًال 
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َوتـََرى ُكل أُمٍة  )27(َويـَْوَم تـَُقوُم الساَعُة يـَْوَمِئٍذ َيْخَسُر اْلُمْبِطُلوَن : وقال تعاىل        
َهَذا ِكَتابـَُنا يـَْنِطُق  )28(َجاثَِيًة ُكل أُمٍة ُتْدَعى ِإَلى ِكَتاِبَها اْليَـْوَم ُتْجَزْوَن َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

  .}سورة اجلاثية{) 29(َعَلْيُكْم بِاْلَحق ِإنا ُكنا َنْستَـْنِسُخ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

وَُكل ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتابًا : وقال تعاىل        
َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا ) 13(ُشورًا يـَْلَقاُه َمنْ    .}سورة اإلسراء{) 14(اقـْ

فََأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه  )18(يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن َال َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة : وقال تعاىل        
َرُءوا ِكَتابَِيْه  فـَُهَو ِفي  )20(ِإني ظَنَـْنُت أَني ُمَالٍق ِحَسابَِيْه  )19(بَِيِميِنِه فـَيَـُقوُل َهاُؤُم اقـْ

  .}سورة احلاقة{) 21(ِعيَشٍة رَاِضَيٍة 

يَـقُ : وقال تعاىل          )25(وُل يَا لَْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتابَِيْه َوَأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فـَ
َهَلَك  )28(َما َأْغَنى َعني َمالَِيْه  )27(لَْيتَـَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة  يَا  )26(َوَلْم َأْدِر َما ِحَسابَِيْه 

  .}سورة احلاقة{) 29(َعني ُسْلطَانَِيْه 

ْنَساُن ِإنَك َكاِدٌح ِإَلى رَبَك َكْدًحا َفُمَالِقيِه : وقال تعاىل         فََأما َمْن  )6(يَا أَيـَها اْإلِ
َقِلُب ِإَلى َأْهِلِه َمْسُرورًا  )8(َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا  )7(ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه   )9(َويـَنـْ

سورة {) 12(َوَيْصَلى َسِعيًرا  )11(َفَسْوَف َيْدُعو ثـُُبورًا  )10(رِِه َوَأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه َورَاَء َظهْ 
  .}اإلنشقاق

  218 :الحديث رقم        
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ُهَما -ُكْنُت آِخًذا بَِيِد َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ : َعْن َصْفَواَن ْبِن ُحمْرٍِز قَالَ           -َرِضَي اللُه َعنـْ
يـَُقوُل ِيف النْجَوى؟  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكْيَف مسَِْعَت َرُسوَل اللهِ : َفأَتَاُه َرُجٌل فـََقالَ 

يُْدِني  -َعز َوَجل  -ِإن اللهَ {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ 
تـَْعِرُف ! َأْي َعْبِدي: ْيِه َكنَـَفُه َيْستـُُرُه ِمَن الناِس، فـَيَـُقولُ اْلُمْؤِمَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحتى َيَضَع َعلَ 

َحتى ِإَذا قـَررَُه ِبُذنُوِبِه، َورََأى ِفي نـَْفِسِه أَنُه َقْد ! نـََعْم َأْي َرب : َذْنَب َكَذا وََكَذا؟ فـَيَـُقولُ 
ثُم ُأْعِطَي  : ، قَالَ َيا، َوَقْد َغَفْرتـَُها َلَك اْليَـْومَ ِإني َقْد َستَـْرتـَُها َعَلْيَك ِفي الدنْـ : َهَلَك، قَالَ 

َهُؤالِء الِذيَن َكَذبُوا َعَلى رَبِهْم  :َوَأما اْلَكاِفُر َواْلُمَناِفُق، فـَيَـُقوُل األْشَهادُ ، ِكَتاَب ِحَساِبهِ 
تَـرَ . َأال َلْعَنُة اللِه َعَلى الظاِلِمينَ  ى َعَلى الّلِه َكِذبًا ُأْولَِئَك يـُْعَرُضوَن َوَمْن َأْظَلُم ِممِن افـْ

. }َعَلى رَبِهْم َويـَُقوُل اَألْشَهاُد َهُؤالء الِذيَن َكَذبُوْا َعَلى رَبِهْم َأالَ َلْعَنُة الّلِه َعَلى الظاِلِمينَ 
  .}البخاري ومسلمرواه {

  219 :الحديث رقم        

َها - ةَ مَ لَ سَ  م أُ  نْ عَ          : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
! اهُ تَ أَ وْ اسَ ، وَ اهللاِ  ولَ سُ يا رَ : تُ لْ قُ فَـ : ةَ مَ لَ سَ  م أُ  تْ قالَ ، فَ فاةُ حُ  راةً عُ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ  اسُ النّ  رُ شحْ يُ {
 فِ حائِ الص  رُ شْ نَ : ؟ قالَ مْ هْ لُ غْ ا شُ مَ : تُ لْ ، قُـ اسِ النَ  لُ غْ شُ { :قالَ ؟ فَ ضٍ عْ ىل بَـ إِ  مْ هُ ضُ عْ بَـ  رُ ظُ نْ يَـ 

رجاله رجال الصحيح غري : رواه الطرباين، وقال ابن اهليثمي{. }لِ دَ رْ خَ الْ  يلُ ثاقِ مَ وَ  ر الذ  يلُ اقِ ثَ ا مَ فيهَ 
  .}واملنذري يف الرتغيب والرتهيب وصحح اسناده السيوطي والسمفاريين. حممد بن موسى فهو ثقة

  220 :الحديث رقم        
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َها -َعْن َعاِئَشةَ                      :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يَا َرُسوَل اللِه، َجَعَلِين اللُه ِفَداَءَك، أَلَْيَس : قـُْلتُ : قَاَلتْ . لَْيَس َأَحٌد ُيَحاَسُب ِإال َهَلكَ { 

؟  فََأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا: - َعز َوَجل  -يـَُقوُل اللهُ 
  .}رواه البخاري{. }َهَلكَ َذاَك اْلَعْرُض يـُْعَرُضوَن، َوَمْن نُوِقَش اْلِحَساَب : قَالَ 

  221 :الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكاَن َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
َقَظ فـََقالَ  ِه َفاْستَـيـْ ؟ فـَُقْلتُ َما يـُْبِكيكِ {:نَاِئًما ِيف ِحْجرِي، فـََقَطَرْت ُدُموِعي َعَلى َخد :
َأما ِفي َثالثَِة َمَواِطَن ال : ذََكْرُت اْلِقَياَمَة َوَهْوَهلَا، فـََهْل َتْذُكُروَن أََهالِيُكْم يَا َرُسوَل اللِه؟ قَالَ 

، َوِعْنَد َيْذُكُر َأَحٌد ِفيَها َأَحًدا ِإال نـَْفَسُه، ِعْنَد اْلِميَزاِن َحتى يـَْعَلَم أََيِخف ِميَزانُُه َأْم يـَثْـُقلُ 
 .}الصُحِف َحتى يـَْعَلَم أَيَْأُخُذ َصِحيَفَتُه بَِيِميِنِه َأْم ِبِشَماِلِه، َوِعْنَد الصَراِط َحتى ُيَجاِوزَهُ 

  .}صححه األلباين يف صحيح اجلامعرواه أمحد وأبو داود واحلاكم يف املستدرك على الشيخني، و {
  

  .-مُ َال الس وَ  ةُ َال الص  مُ هِ يْ لَ عَ  -لِ سُ الر َجِميِع بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

ُهْم َمْن َكلَم اللُه َورََفَع  :قال تعاىل         تِْلَك الرُسُل َفضْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِمنـْ
  .}253.سورة البقرة{بـَْعَضُهْم َدرََجاٍت 

َنا ِإَلى  :وقال تعاىل         َنا ِإَلى نُوٍح َوالنِبييَن ِمْن بـَْعِدِه َوَأْوَحيـْ َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ ِإنا َأْوَحيـْ
َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوِعيَسى َوأَيوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن  ِإبـْ
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َنا َداُووَد زَبُو  ْبُل َوُرُسًال َلْم  )163(رًا َوُسَلْيَماَن َوَآتـَيـْ َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن قـَ
ُرُسًال ُمَبشرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن  )164(نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلَم اللُه ُموَسى َتْكِليًما 
  .}سورة النساء{) 165(َعزِيًزا َحِكيًما لِلناِس َعَلى اللِه ُحجٌة بـَْعَد الرُسِل وََكاَن اللُه 

يَـُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم قَاُلوا َال ِعْلَم لََنا ِإنَك  :وقال تعاىل         يـَْوَم َيْجَمُع اللُه الرُسَل فـَ
ُم اْلغُُيوِب  سورة املائدة{) 109(أَْنَت َعال{.  

َباِء الرُسِل َما نـُثَبُت ِبِه فـَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي  :وقال تعاىل         وَُكال نـَُقص َعَلْيَك ِمْن أَنـْ
  .}سورة هود{) 120(َهِذِه اْلَحق َوَمْوِعظٌَة َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنيَن 

َجاَءُهْم َنْصُرنَا َحتى ِإَذا اْستَـْيَئَس الرُسُل َوظَنوا أَنـُهْم َقْد ُكِذبُوا  :وقال تعاىل        
  .}سورة يوسف{) 110( فـَُنجَي َمْن َنَشاُء َوَال يـَُرد بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمينَ 

َعَم اللُه َعَلْيِهْم ِمَن النِبييَن ِمْن ُذريِة َآَدَم َوِممْن  :وقال تعاىل         ُأولَِئَك الِذيَن أَنـْ
َلى َعَلْيِهْم  َحَمْلَنا َمَع نُوحٍ  َنا ِإَذا تـُتـْ َنا َواْجَتبَـيـْ َراِهيَم َوِإْسَرائِيَل َوِممْن َهَديـْ َوِمْن ُذريِة ِإبـْ

  .}سورة مرمي{) 58(َآيَاُت الرْحَمِن َخروا ُسجًدا َوُبِكيا 

َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه  :وقال تعاىل        
ُرُه ِإني َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم    .}سورة األعراف{) 59(َغيـْ

ُرُه َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدو  :وقال تعاىل         ا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ
  .}سورة األعراف{) 65(َأَفَال تـَتـُقوَن 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

180 

َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه  :وقال تعاىل        
ُرُه    .}73. سورة األعراف{َغيـْ

َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه  :وقال تعاىل        
ُرُه    .}85. سورة األعراف{َغيـْ

  .}64.سورة النساء{َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال لُِيطَاَع بِِإْذِن اللِه  :وقال تعاىل        

ِإنا َأْرَسْلَناَك بِاْلَحق َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوِإْن ِمْن أُمٍة ِإال َخَال ِفيَها َنِذيٌر  :وقال تعاىل        
  .}سورة فاطر{) 24(

َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِفي ُكل أُمٍة َرُسوًال َأِن ُاْعُبُدوا اللَه َواْجَتِنُبوا الطاُغوَت  :وقال تعاىل        
ُهْم َمْن َحقْت َعَلْيِه الضَالَلُة َفِسيُروا ِفي اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف   ُهْم َمْن َهَدى اللُه َوِمنـْ َفِمنـْ

بِيَن  ة النحلسور {) 36(َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذ{.  

َنا ِإلَْيَك َوَما  :وقال تعاىل         يِن َما َوصى ِبِه نُوًحا َوالِذي َأْوَحيـْ َشَرَع َلُكْم ِمَن الد
يَن َوَال تـَتَـَفرُقوا ِفيِه  َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الد َنا ِبِه ِإبـْ   .}13. سورة الشورى{َوصيـْ

َراِهيَم َوُموَسى وَ  :وقال تعاىل         ِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النِبييَن ِميثَاقـَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبـْ
ُهْم ِميثَاقًا َغِليظًا    .}سورة األحزاب{) 7(َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوَأَخْذنَا ِمنـْ

َراِهيَم َعَلى قـَْوِمهِ  :وقال تعاىل         َناَها ِإبـْ َنا َآتـَيـْ نـَْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء  َوتِْلَك ُحجتـُ
ْبُل  )83(ِإن رَبَك َحِكيٌم َعِليٌم  َنا ِمْن قـَ َنا َونُوًحا َهَديـْ َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب ُكال َهَديـْ َوَوَهبـْ
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َوِمْن ُذريِتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن 
َوِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس  )85(َوزََكرِيا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكل ِمَن الصاِلِحيَن  )84(

 َفض َناُهْم  )86(ْلَنا َعَلى اْلَعاَلِميَن َوُلوطًا وَُكال َوِمْن َآبَاِئِهْم َوُذرياِتِهْم َوِإْخَواِنِهْم َواْجَتبَـيـْ
َناُهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  َذِلَك ُهَدى اللِه يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو  )87(َوَهَديـْ

ُهْم َما َكا َناُهُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم  )88(نُوا يـَْعَمُلوَن َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنـْ ُأولَِئَك الِذيَن َآتـَيـْ
ْلَنا ِبَها قـَْوًما لَْيُسوا ِبَها ِبَكاِفرِيَن  َة فَِإْن َيْكُفْر ِبَها َهُؤَالِء فـََقْد وَك بـُوِذيَن  )89(َوالنُأولَِئَك ال

َتِدِه ُقْل َال  ) 90( َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن ُهَو ِإال ِذْكَرى لِْلَعاَلِميَن َهَدى اللُه فَِبُهَداُهُم اقـْ
  .}سورة األنعام{

يُقوَن َوالشَهَداُء ِعْنَد  :وقال تعاىل         دِه َوُرُسِلِه ُأولَِئَك ُهُم الصِذيَن َآَمُنوا بِاللَوال
بُوا بَِآيَاتَِنا ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجِحيِم رَبِهْم َلُهْم َأْجُرُهْم َونُورُُهْم َوالِذي 19(َن َكَفُروا وََكذ (

  .}سورة احلديد{

َوَما َكاَن اللُه لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلغَْيِب َوَلِكن اللَه َيْجَتِبي ِمْن ُرُسِلِه َمْن  :وقال تعاىل        
  .}سورة آل عمران{) 179(َيَشاُء َفَآِمُنوا بِاللِه َوُرُسِلِه َوِإْن تـُْؤِمُنوا َوتـَتـُقوا فـََلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم 

َن َآَمُنوا َآِمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الِذي نـَزَل َعَلى يَا أَيـَها الِذي :وقال تعاىل        
ْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاللِه َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـوْ  ِم َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الِذي أَنـَْزَل ِمْن قـَ

  .}سورة النساء{) 136(اْآلَِخِر فـََقْد َضل َضَالًال بَِعيًدا 

  222 :الحديث رقم        



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

182 

             :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ْبِن نَا َأْوَلى الناِس ِبِعيَسى األَْنِبَياُء ِإْخَوٌة ِلَعالٍت، أُمَهاتـُُهْم َشتى َوِدينـُُهْم َواِحٌد، َوأَ {

تُ  َنُه نَِبي، َوُهَو َخِليَفِتي َعَلى أُمِتي، َوُهَو نَاِزٌل، فَِإَذا رَأَيـْ ُموُه َمْرَيَم، ألَنُه َلْم َيُكْن بـَْيِني َوبـَيـْ
رَْأُسُه يـَْقطُُر َوِإْن َلْم فَاْعرُِفوُه، فَِإنُه رَُجٌل َمْربُوٌع َيْضِرُب ِإَلى اْلبَـَياِض َواْلُحْمَرِة، َيَكاُد 

ُيِصْبُه بـََلٌل، َيْمِشي بـَْيَن ُمَمصَرتـَْيِن، َيُدق الصِليَب، َويـَْقُتُل اْلِخْنزِيَر، َويُِفيُض اْلَماَل، 
َمَنُة َوَيَضُع اْلِجْزيََة، َويـَُقاِتُل َعَلى اِإلْسالِم َحتى تـَْهِلَك ِفي زََمانِِه اْلِمَلُل ُكلَها، َوتـََقَع األَ 

ئَاُب َمَع اْلَغَنِم، َويـَْلَعَب  ُموُر َمَع اْلبَـَقِر،  َوالذِفي اَألْرِض، فـَيَـْرَعى اِإلِبُل َمَع اُألُسوِد، َوالن
َياُن بِاْلَحياِت َفال َيُضرُهْم َشْيًئا، فـَيَـْلَبُث ِفي اَألْرِض َأْربَِعيَن َسَنًة، ثُم يـُتَـَوفى  الصبـْ

وصححه . رواه أبو داود ومثله عند أمحد وابن حبان خبالف بسيط يف األلفاظ{. }ْيِه اْلُمْؤِمُنونَ فـَُيَصلي َعلَ 
  .}األلباين يف صحيح اجلامع

  223 :الحديث رقم        

َعَلْيِه َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
لَْيَس َأَحٌد َأَحب ِإلَْيِه اْلَمْدُح ِمْن اللِه َعز َوَجل، ِمْن َأْجِل َذِلَك َمَدَح نـَْفَسُه،  {:- َوَسلمَ 

َولَْيَس َأَحٌد َأْغيَـَر ِمْن اللِه، ِمْن َأْجِل َذِلَك َحرَم اْلَفَواِحَش، َولَْيَس َأَحٌد َأَحب ِإلَْيِه اْلُعْذُر 
  .}رواه مسلم{. }للِه، ِمْن َأْجِل َذِلَك أَنـَْزَل اْلِكَتاَب َوَأْرَسَل الرُسَل ِمْن ا

  224 :الحديث رقم        

َلْو رَأَْيُت َرُجًال َمَع اْمرََأِيت َلَضَربـُْتُه : قَاَل َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ : ْبِن ُشْعَبَة قَالَ  َعْن اْلُمِغريَةَ         
ُر ُمْصِفٍح َعْنهُ             :فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اللهِ . بِالسْيِف َغيـْ
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َرِة سَ  { َرِة  ؟ ْعدٍ أَتـَْعَجُبوَن ِمْن َغيـْ فـََواللِه َألَنَا َأْغيَـُر ِمْنُه، َواللُه َأْغيَـُر ِمني، ِمْن َأْجِل َغيـْ
َها َوَما َبَطَن، َوَال َشْخَص َأْغيَـُر ِمْن اللِه، َوَال َشْخَص  اللِه َحرَم اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

َذِلَك بـََعَث اللُه اْلُمْرَسِليَن ُمَبشرِيَن َوُمْنِذرِيَن، َوَال  َأَحب ِإلَْيِه اْلُعْذُر ِمْن اللِه، ِمْن َأْجلِ 
رواه البخاري {. }َشْخَص َأَحب ِإلَْيِه اْلِمْدَحُة ِمْن اللِه، ِمْن َأْجِل َذِلَك َوَعَد اللُه اْلَجنةَ 

  .}ومسلم

  225 :الحديث رقم        

 هُ تُ عْ مِ سَ ، فَ ننيَ سِ  سَ مخَْ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ةَ رَ يْـ رَ با هُ أَ  تُ دْ اعَ قَ : قالَ  مٍ يب حازِ أَ  نْ عَ         
َكاَنْت بـَُنو ِإْسَرائِيَل َتُسوُسُهُم األَنِْبَياُء  { :قالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِيب الن  نِ عَ  ثُ د حيَُ 

 ُه َال نَِبىَوِإن َخَلَفُه نَِبى َما َهَلَك نَِبىا مَ فَ : الواقَ . رونَ ثُ كْ يَ اٌء فَـ فَ لَ خُ  كونُ يَ سَ بـَْعِدى، وَ ُكل
ا مّ عَ  مْ ُلهُ ن اَهللا سائِ إِ ، فَ مْ قهُ حَ  مْ وهُ طُ عْ ِل، أُ و اْأل ِل فَ و اْأل  ةِ عَ يْـ بَـ ُفوا بِ  :رُنا ؟ قالمُ أْ تَ 

  .}متفق عليه{ .}عاُهمْ رْ تَـ اسْ 

  226 :الحديث رقم        

يا  تُ لْ قُـ : -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ر بو ذَ أَ  قالَ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ةَ مامَ يب أُ أَ  نْ عَ         
 نْ مِ  لُ سُ الر وَ  فاً لْ أَ  رونَ شْ عِ وَ  ةٌ عَ بَـ رَ أْ وَ  فٍ لْ أَ   ةُ مائَ {:؟ قالَ اءِ ي بِ نْ اْألَ  ةَ د عِ  فاءُ وَ  مْ ، كَ اهللاِ  ولَ سُ رَ 

رواه أمحد وصححه الشيخ األلباين يف مشكاة {. }فيراً ا غَ م ، جَ رَ شَ عَ  ةَ سَ مْ خَ وَ  ةٍ مائَ الثُ ثَ : كَ ذلِ 
   . }املصابيح

  227 :الحديث رقم        
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         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيقَالَ  -َرِضَي الل : ِيبَنَما الن  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -بـَيـْ
َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبَك، يَا أَبَا اْلَقاِسِم، َضَرَب َوْجِهي : َجاِلٌس ِإْذ أَتَاُه َرُجٌل ِمَن اْليَـُهوِد، فـََقالَ 

ْعُتُه يـَُقولُ : ؟ قَالَ َأَضَرْبَت َوْجَههُ : َفَذَهَب َفَدَعاُه، فـََقالَ . ُعهُ اْذَهْب فَادْ {:قَالَ  َوالِذي : مسَِ
يٌة، َفَضَرْبُت : اْصطََفى ُموَسى َعَلى اْلَبَشِر، فـَُقْلتُ  يَا َخِبيُث، أََعَلى ُحمَمٍد؟ َوَأَخَذْتِين محَِ

 ِيبُه َعَلْيهِ  -َوْجَهُه، فـََقاَل النى اللمَ  َصلاَس : - َوَسلالن ُروِني بـَْيَن األَْنِبَياِء، فَِإنَال ُتَخيـ
َيْصَعُقوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َفَأُكوُن َأوَل َمْن يُِفيُق، َوِإَذا أَنَا ِبُموَسى آِخٌذ قَاِئَمًة ِمْن قـََواِئِم 

ْبِلي، َأْم ُجِزيَ    .}متفق عليه{. }؟ِبَصْعَقِة يـَْوِم الطورِ  اْلَعْرِش، َفال َأْدِري َأَكاَن ِفيَمْن َصِعَق قـَ

  228 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسعودٍ         
ٌر ِمْن يُوُنَس : ال يـَْنَبِغي َألَحٍد َأْن يـَُقولَ {:قَالَ    .}البخاري ومسلمأمحد و رواه {. }ْبِن َمتىأَنَا َخيـْ

  .}رواه البخاري ومسلم{. }اهللاِ  اءِ يَ بِ نْ أَ  نَ يْ وا بَـ لُ ض فَ ال تُـ {: ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         

  229 :الحديث رقم        

                 :قَالَ  -َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ٌر ِمْن يُوُنَس ْبِن َمتى، فـََقْد َكَذبَ : َمْن قَالَ {    .}البخاري ومسلمرواه {. }أَنَا َخيـْ

  230 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأُيب ُهَريـْرَةَ  نْ عَ         
رُ  ،أَنَا َسيُد َوَلِد آَدَم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  {:- َوَسلمَ  َوَأوُل َشاِفٍع َوَأوُل  ،َوَأوُل َمْن يـَْنَشق َعْنُه اْلَقبـْ
  .}وأبو داودرواه مسلم { . }ُمَشفعٍ 

  231: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - ُأِيتَ َرُسوُل اللهِ : َقالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َها نـَْهَسًة، ُمث قَالَ  - َوَسلمَ  أَنَا َسيُد  {:بَِلْحٍم فـَرُِفَع إِلَْيِه الذرَاُع، وََكاَنْت تـُْعِجُبُه، فـَنَـَهَس ِمنـْ

وَن ِبَم َذاَك ؟ َيْجَمُع اللُه الناَس اَألولِيَن َواآلِخرِيَن ِفي الناِس يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َهْل َتْدرُ 
ُلُغ الناَس ِمَن  َيبـْ ُفُذُهُم اْلَبَصُر، َوَتْدنُو الشْمُس، فـَ َصِعيٍد َواِحٍد، ُيْسِمُعُهُم الداِعي َويـَنـْ

َأال تـََرْوَن َما : لناُس بـَْعُضُهْم لِبَـْعضٍ اْلَغم َواْلَكْرِب َما ال يُِطيُقوَن َوال َيْحَتِمُلوَن، فـَيَـُقوُل ا
يَـُقوُل بـَْعُض الناِس لِبَـْعضٍ  َعَلْيُكْم : َقْد بـََلَغُكْم، َأال تـَْنظُُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإَلى رَبُكْم، فـَ

َيْأُتوَن آَدَم، فـَيَـُقوُلونَ  ، َونـََفَخ ِفيَك ِمْن أَْنَت أَبُو اْلَبَشِر، َخَلَقَك اللُه بَِيِدهِ : ِبآَدَم، فـَ
ُروِحِه، َوَأَمَر اْلَمالِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك، اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك، َأال تـََرى َما َنْحُن ِفيِه ؟ َأال 

َلُه : تـََرى َما َقْد بـََلَغَنا ؟ فـَيَـُقوُل َلُهْم آَدمُ  بـْ ِإن رَبي َقْد َغِضَب اْليَـْوَم َغَضًبا َلْم يـَْغَضْب قـَ
َلُه، َوَلْن يـَْغَضَب بـَْعَدُه ِمثْـَلُه، َوِإنُه َقْد نـََهاِني َعِن الشَجَرِة فـََعَصْيُتُه، نـَْفِسي نـَْفِسي ِمثْـ 

يَـُقوُلونَ  َيْأُتوَن نُوًحا، فـَ أَْنَت َأوُل الرُسِل , يَا نُوُح : اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَهُبوا ِإَلى نُوٍح، فـَ
َقْد َسماَك اللُه َعْبًدا َشُكورًا، اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك، َأال تـََرى َما َنْحُن ِإَلى َأْهِل اَألْرِض، وَ 

يَـُقولُ : ِفيِه ؟ َأال تـََرى َما َقْد بـََلغََنا ؟ قَالَ  ِإن رَبي َقْد َغِضَب اْليَـْوَم َغَضًبا َلْم يـَْغَضْب : فـَ
َلُه ِمثْـَلُه َوَلْن يـَْغَضَب بـَْعَدُه ِمثْـلَ  بـْ ُه، َوِإنُه َقْد َكاَنْت ِلي َدْعَوٌة َدَعْوتـَُها َعَلى قـَْوِمي، قـَ
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َراِهيَم، فـَيَـُقوُلونَ  َيْأُتوَن ِإبـْ َراِهيَم، فـَ يَا : نـَْفِسي نـَْفِسي، اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَهُبوا ِإَلى ِإبـْ
َراِهيُم، أَْنَت نَِبي اللِه َوَخِليُلُه ِمْن َأْهِل اَألْرِض، اشْ  َفْع لََنا ِإَلى رَبَك، َأال تـََرى َما َنْحُن ِإبـْ

َلُه ِمثْـَلُه َوَلْن يـَْغَضَب : ِفيِه ؟ فـَيَـُقوُل َلُهمْ  بـْ ِإن رَبي َقْد َغِضَب اْليَـْوَم َغَضًبا َلْم يـَْغَضْب قـَ
نـَْفِسي  -ِيف احلَِْديثِ َفذََكَرُهن أَبُو َحياَن  -،بـَْعَدُه ِمثْـَلُه، فَِإني َقْد َكَذْبُت َثالَث َكِذبَاتٍ 

يَـُقوُلونَ  َيْأُتوَن ُموَسى فـَ يَا ُموَسى، أَْنَت : نـَْفِسي، اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَهُبوا ِإَلى ُموَسى، فـَ
َرُسوُل اللِه، َفضَلَك ِبِرَساالتِِه َوبَِتْكِليِمِه َعَلى الناِس، اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك، َأال تـََرى َما 

يَـُقولُ  َنْحنُ  َلُه ِمثْـَلُه، َوَلْن : ِفيِه ؟ فـَ ِإن رَبي َقْد َغِضَب اْليَـْوَم َغَضًبا َلْم يـَْغَضْب قـَبـْ
يـَْغَضَب بـَْعَدُه ِمثْـَلُه، َوِإني قـَتَـْلُت نـَْفًسا َلْم ُأوَمْر بَِقْتِلَها، نـَْفِسي نـَْفِسي، اْذَهُبوا ِإَلى 

يَـُقوُلونَ َغْيِري، اْذَهُبوا ِإَلى ِعيَسى، فـََيأْ  يَا ِعيَسى أَْنَت َرُسوُل اللِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها : ُتوَن فـَ
ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه، وََكلْمَت الناَس ِفي اْلَمْهِد، اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك، َأال تـََرى َما َنْحُن 

َلُه ِمثْـَلُه، َوَلْن  ِإن رَبي َقْد َغِضَب اْليَـْومَ : ِفيِه ؟ فـَيَـُقوُل ِعيَسى بـْ َغَضًبا َلْم يـَْغَضْب قـَ
ًبا، نـَْفِسي نـَْفِسي، اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَهُبوا ِإَلى  يـَْغَضَب بـَْعَدُه ِمثْـَلُه، َوَلْم َيْذُكْر َذنـْ

يَـُقوُلونَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُمَحمدٍ   ،َوَخاتُم األَْنِبَياءِ  يَا ُمَحمُد، أَْنَت َرُسوُل اللهِ : فـَ
َم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخرَ  ُه َما تـََقدكَ  ،َغَفَر اللَأال تـََرى َما َنحُن ِفيِه ؟  ،اْشَفْع لََنا ِإَلى رَب

 ثُم يـَْفَتُح َعَلي ِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسنِ  ،فَأَْنطَِلُق َفآِتي َتْحَت اْلَعْرِش فََأَقُع َساِجًدا ِلَربي
- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ثُم يـَُقاُل ِلُمَحمدٍ  ،الثـَناِء َعَلْيِه َشْيًئا َلْم يـَْفَتْحُه َعَلى َأَحٍد قـَْبِلي

أُمِتي يَا َرب أُمِتي، : فََأُقولُ  فََأْرَفُع رَْأِسي ،اْشَفْع ُتَشفعْ  ،َسْل تـُْعطَهْ  ،اْرَفْع رَْأَسكَ  :
يـَُقاُل ِلمُ  َأْدِخْل ِمْن أُمِتَك َمْن ال ِحَساَب َعَلْيِه ِمَن  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َحمدٍ فـَ

َواِب اْلَجنةِ  َواِب،  ،اْلَباِب األَْيَمِن ِمْن أَبـْ َوُهْم ُشرََكاُء الناِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن األَبـْ
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ِإن َما بـَْيَن اْلِمْصَراَعْيِن ِمْن َمَصارِيِع اْلَجنِة َكَما بـَْيَن َمكَة  ،َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ : قَالَ 
  .}رواه أمحد والبخاري ومسلم وغريمها{. }َأْو َكَما بـَْيَن َمكَة َوُبْصَرى ،َوَهَجرَ 

  232: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  َكَذِلكَ  -هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ُأْعِطيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم، َوُنِصْرُت بِالرْعِب، َوُأِحلْت : ُفضْلُت َعَلى األَنِْبَياِء ِبِست {:قَالَ 

اْلَخْلِق َكافًة، َوُخِتَم ِبَي ِلَي اْلَغَناِئُم، َوُجِعَلْت ِلَي اَألْرُض َطُهورًا َوَمْسِجًدا، َوُأْرِسْلُت ِإَلى 
  .}رواه أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي وغريهم{. }النِبيونَ 

  233 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَال - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َسارِيَةَ  َعِن اْلِعْربَاضَ         
َلُمْنَجِدٌل ِفي ِطيَنِتِه،  - َعَلْيِه السَالم -َعْبُد اللِه َلَخاَتُم النِبييَن، َوِإن آَدمَ ِإني  {:- َوَسلمَ 

َراِهيَم، َوِبَشارَُة ِعيَسى ِبي، َوُرْؤيَا أُمي الِتي رََأتْ  . }َوَسأُنـَبُئُكْم بَِأوِل َذِلَك َدْعَوُة أَِبي ِإبـْ
  .}حبان، وصححه األلباين بعد أن ضعفه، أنظر السلسلة الصحيحةرواه أمحد، وصححه احلاكم وابن {

  234 :الحديث رقم        

َما   - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قـُْلُت يَا َنِيب اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ةَ امَ مَ يب أُ أَ  نْ عَ         
َراِهيَم، َوُبْشَرى ِعيَسى، َورََأْت أُمي أَنُه َيْخُرُج َدْعَوُة {:َكاَن َأوُل َبْدِء أَْمرَِك؟ قَالَ  أَِبي ِإبـْ

َها ُقُصوُر الشامِ  َها نُوٌر َأَضاَءْت ِمنـْ . احلافظ الذهيباخرجه احلاكم يف مستدركه، وصححه ووافقه {.}ِمنـْ
  . }صحيح لغريه: وقال شعيب األرنؤوط. لباين يف السلسلة الصحيحةوصححه العالمة األ
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  235 :الحديث رقم        

ُهما - َعِن اْبِن َعباسٍ          َنا النِىب  :قَالَ  - َرِضَي اهللاُ َعنـْ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َخرََج َعَليـْ
الرُجَالِن، ُعِرَضْت َعَلى األَُمُم َفَجَعَل َيُمر النِبى َمَعُه الرُجُل َوالنِبى َمَعُه {:يـَْوًما فـََقالَ 

فـََرَجْوُت َأْن  ،َوالنِبى َمَعُه الرْهُط، َوالنِبى لَْيَس َمَعُه َأَحٌد، َورَأَْيُت َسَواًدا َكِثيًرا َسد األُُفقَ 
فـََرأَْيُت َسَواًدا َكِثيًرا َسد . اْنظُرْ  :ثُم ِقيَل ِلى. َيُكوَن أُمِتى، َفِقيَل َهَذا ُموَسى َوقـَْوُمهُ 

َهُؤَالِء  :َفِقيلَ  ،فـََرأَْيُت َسَواًدا َكِثيًرا َسد األُُفقَ . اْنظُْر َهَكَذا َوَهَكَذا :َفِقيَل لي ،األُُفقَ 
ُعوَن أَْلًفا َيْدُخُلوَن اْلَجنَة ِبَغْيِر ِحَسابٍ  ْ َهلُْم،  فـَتَـَفرقَ  .أُمُتَك، َوَمَع َهُؤَالِء َسبـْ اُس وَملَْ يـُبَـنيالن

 ِىبمَ  -فـََتَذاَكَر َأْصَحاُب النُه َعَلْيِه َوَسلى اللا  :فـََقاُلوا -َصلْرِك، َوَلِكنا َحنُْن فـَُوِلْدنَا يف الشأَم
ُهُم  :فـََقالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـَبَـَلَغ النِىب  .آَمنا بِاللِه َوَرُسولِِه، َوَلِكْن َهُؤَالِء ُهْم أَبـَْناُؤنَا

فـََقاَم ُعكاَشُة ْبُن  .َيْكتَـُووَن، َوَعَلى رَبِهْم يـَتَـوَكُلونَ  الِذيَن َال يـََتطَيـُروَن، َوَال َيْستَـْرُقوَن، َوالَ 
ُهْم أَنَا يَا َرُسوَل اللهِ  :ِحمَْصٍن فَـَقالَ  ُهْم أَنَا :آَخُر فـََقالَ فـََقاَم . نـََعمْ  :قَالَ  ؟أَِمنـْ  :فـََقالَ  ؟أَِمنـْ

  .}النسائيو  والتـْرِمِذيّ  البخاري مسلمو  رواه أمحد{ .}َسبَـَقَك ِبَها ُعكاَشةُ 

  

  رِ خِ ْآل ا مِ وْ يَـ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

ِإن ِفي َذِلَك َآلَيًَة ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اْآلَِخَرِة َذِلَك يـَْوٌم َمْجُموٌع َلُه  :قال تعاىل       
ُرُه ِإال ِألََجٍل َمْعُدوٍد  )103(الناُس َوَذِلَك يـَْوٌم َمْشُهوٌد  ُم  )104(َوَما نـَُؤخيـَْوَم يَْأِت َال َتَكل

ُهْم َشِقي َوَسعِ    .}سورة هود{ )105(يٌد نـَْفٌس ِإال بِِإْذنِِه َفِمنـْ
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يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكْم َواْخَشْوا يـَْوًما َال َيْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوَال  :قال تعاىلو         
 َيا َوَال يـَُغر نـْ ُكُم اْلَحَياُة الدنَفَال تـَُغر ِه َحقَوْعَد الل ُكْم َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيًئا ِإنن

  .}سورة لقمان{) 33( بِاللِه اْلَغُرورُ 

َواتـُقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللِه ثُم تـَُوفى ُكل نـَْفٍس َما َكَسَبْت  :قال تعاىلو         
  .}سورة البقرة{) 281(َوُهْم َال يُْظَلُموَن 

ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوالِذيَن َهاُدوا َوالنَصاَرى َوالصابِِئيَن َمْن َآَمَن بِاللِه  :وقال تعاىل        
َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِهْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن  َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فـَ

  .}سورة البقرة{) 62(

اللُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو لََيْجَمَعنُكْم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َال رَْيَب ِفيِه َوَمْن  :تعاىلوقال         
  .}سورة النساء{) 87(َأْصَدُق ِمَن اللِه َحِديثًا 

يِن  :وقال تعـاىل         يِن ) 17(َوَما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الد َمـا َأْدرَاَك َمـا يـَـْوُم الـد يـَـْوَم  )18(ثُم
  .}سورة اإلنفطار{) 19(َال َتْمِلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشْيًئا َواْألَْمُر يـَْوَمِئٍذ لِلِه 

 َوأُمـِه َوأَبِيـهِ  )34(يـَْوَم يَِفر اْلَمْرُء ِمـْن َأِخيـِه ) 33(فَِإَذا َجاَءِت الصاخُة  :وقال تعـاىل        
ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيِه  )36(َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه ) 35(  ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرةٌ  )37(ِلُكل اْمِرٍئ ِمنـْ

َها َغبَـَرٌة  )39(َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة ) 38( تَـَرٌة ) 40(َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َعَليـْ ُأولَئِـَك  )41(تـَْرَهُقَها قـَ
  .}سورة عبس{) 42(اْلَفَجَرُة  ُهُم اْلَكَفَرةُ 

يَـَذرَُها قَاًعـا  )105(َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل فـَُقْل يـَْنِسُفَها رَبي َنْسـًفا  :وقال تعاىل         فـَ
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ــا ) 106(َصْفَصــًفا  ــَرى ِفيَهــا ِعَوًجــا َوَال َأْمًت ــُه  )107(َال تـَ اِعَي َال ِعــَوَج َل ِبُعــوَن الــدــٍذ يـَت يـَْوَمِئ
َفـُع الشـَفاَعُة ِإال  )108(َوَخَشَعِت اْألَْصـَواُت لِلـرْحَمِن فَـَال َتْسـَمُع ِإال َهْمًسـا  يـَْوَمئِـٍذ َال تـَنـْ

َوَما َخْلَفُهْم َوَال ُيِحيطُوَن  يـَْعَلُم َما بـَْيَن أَْيِديِهمْ  )109(َمْن َأِذَن َلُه الرْحَمُن َوَرِضَي َلُه قـَْوًال 
ــِه ِعْلًمــا  ــْن َحَمــَل ظُْلًمــا ) 110(ِب ــْد َخــاَب َم َوَمــْن  )111(َوَعَنــِت اْلُوُجــوُه لِْلَحــي اْلَقيــوِم َوَق

  .}سورة طه{) 112(يـَْعَمْل ِمَن الصاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َيَخاُف ظُْلًما َوَال َهْضًما 

يـَـــْوَم يـَُقـــوُم الـــروُح َواْلَمَالِئَكـــُة َصـــفا َال يـََتَكلُمـــوَن ِإال َمـــْن َأِذَن لَـــُه  :ىلوقـــال تعـــا        
سـورة {) 39(َذلِـَك اْليَــْوُم اْلَحـق َفَمـْن َشـاَء اتَخـَذ ِإلَـى رَبـِه َمَآبًـا  )38(الرْحَمُن َوقَاَل َصـَوابًا 

  .}النبأ

ــْوَم ِإن اللــَه َســرِيُع  :وقــال تعــاىل         ــَم اْليَـ ــا َكَســَبْت َال ظُْل ــٍس ِبَم ــْوَم ُتْجــَزى ُكــل نـَْف اْليَـ
َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم اْآلَزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِميَن َما لِلظاِلِميَن ِمـْن  )17(اْلِحَساِب 

  .}سورة غافر{) 18(َحِميٍم َوَال َشِفيٍع ُيطَاُع 

ِمـَن اللـِه  )2(لِْلَكـاِفريَن لَـْيَس لَـُه َداِفـٌع  )1(َسَأَل َساِئٌل ِبَعـَذاٍب َواِقـٍع  :وقال تعـاىل        
تـَْعـُرُج اْلَمَالِئَكـُة َوالـروُح ِإلَْيـِه ِفـي يـَـْوٍم َكـاَن ِمْقـَدارُُه َخْمِسـيَن أَلْـَف َسـَنٍة ) 3(ِذي اْلَمَعارِِج 

ًرا َجِمـيًال  )4( يـَـْوَم َتُكـوُن السـَماُء   )7(َونـَـَراُه َقرِيبًـا  )6(ِإنـُهـْم يـََرْونَـُه بَِعيـًدا  )5(فَاْصِبْر َصبـْ
يـَُبصـُرونـَُهْم يـَـَود  )10(َوَال َيْسـَأُل َحِمـيٌم َحِميًمـا  )9( َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهنِ  )8(َكاْلُمْهِل 

َوَفِصــيَلِتِه الِتــي  )12(َوَصــاِحَبِتِه َوَأِخيــِه  )11(ِمــْن َعــَذاِب يـَْوِمِئــٍذ بَِبِنيــِه  اْلُمْجــرُِم لَــْو يـَْفَتــِدي
  .}سورة املعارج{) 14(َوَمْن ِفي اْألَْرِض َجِميًعا ثُم يـُْنِجيِه  )13(تـُْؤِويِه 
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  236 :الحديث رقم        

         اُهللا َعْنهُ َرِضَي  -َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن َأِسيٍد اْلِغَفارِي-  ِيبَلَع النُه َعَلْيِه  -قَاَل اطى اللَصل
َنا َوَحنُْن نـََتَذاَكُر فـََقالَ  - َوَسلمَ  ِإنـَها َلْن تـَُقوَم : قَالَ . َنْذُكُر الساَعةَ : ؟ قَاُلواَما َتَذاَكُرونَ {:َعَليـْ

َلَها َعْشَر آيَاٍت َفذََكَر الدَخاَن َوا ابَة َوطُُلوَع الشْمِس ِمْن َحتى تـََرْوَن قـَبـْ اَل َوالدجلد
َويََأُجوَج َوَمْأُجوَج، َوَثَالثََة  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َمْغرِِبَها َونـُُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ 

ُر َذِلَك نَاٌر ُخُسوٍف َخْسٌف بِاْلَمْشِرِق َوَخْسٌف بِاْلَمْغِرِب َوَخْسٌف ِبَجزِيَرِة اْلَعَرِب، َوآخِ 
  .}رواه مسلم { .}َتْخُرُج ِمْن اْلَيَمِن َتْطُرُد الناَس ِإَلى َمْحَشرِِهم

  237 :الحديث رقم        

َما {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل قَاَل َرُسوُل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
: النـْفَختَـْيِن َأْربـَُعوَن، ثُم يـُْنِزُل اللُه ِمْن السَماِء َماًء فـَيَـْنبُُتوَن َكَما يـَْنُبُت اْلبَـْقُل، قَالَ بـَْيَن 

َلى ْنَساِن َشْيٌء ِإال يـَبـْ َوِمْنُه يـُرَكُب : ِإال َعْظًما َواِحًدا َوُهَو َعْجُب الذَنبِ : َولَْيَس ِمْن اْإلِ
  .}رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة{. }اْلِقَياَمةِ اْلَخْلُق يـَْوَم 

  238: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - أن َرُسوُل اللهِ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
رواه {. }َوِفيِه يـُرَكبُ  قَ لِ خُ  هُ نْ مِ  ،الذَنبِ َعْجُب  الّ إِ  ابُ رَ التـ  هُ لْ كُ أْ يَ  مَ آدَ  نِ ابْ  ل كُ {:قالَ 

  .}مسلم

  239: الحديث رقم        
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ أن  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ْنَساِن َعْظًما َال تَْأُكُلُه {:قالَ  َأي : ، قَاُلوااْألَْرُض أََبًدا ِفيِه يـُرَكُب يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ِإن ِفي اْإلِ

  .}مسلمالبخاري و رواه {. }َعْجُب الذَنبِ : َعْظٍم ُهَو يَا َرُسوَل اللِه؟ قَالَ 

  240 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ أن َرُسوُل  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 ،ةٍ نَ سَ  فَ لْ أَ  ينَ سِ مْ خَ  نَ مِ  مٍ وْ يَـ  فِ صْ نِ  ارَ دَ قْ مِ  ،ينَ مِ الَ العَ  رب لِ  اسُ الن  ومُ قُ يَـ  مَ وْ يَـ {:قالَ 

   .}البخاري رواه{. }بَ رُ غْ تَـ  نْ ى أَ لَ إِ  روبِ غُ لْ لِ  سُ مْ ي الش لّ دَ تَ كَ   نِ مِ ؤْ مُ ى الْ لَ عَ  كَ لِ ذَ  ونُ هُ يَـ فَـ 

  241 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن َرُسوُل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
َيْجَمُع اُهللا األولِيَن واآلِخرِيَن ِلِميَقاِت يـَْوٍم َمْعلوٍم ِقياًما أربعيَن َسَنًة، َشاِخَصًة  {:قالَ 

َويـَْنِزُل اللُه ِفي ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم ِمَن  ،أَْبصارُُهْم إلى السماِء يـَْنَتِظُروَن َفْصَل الَقَضاءِ 
، ثُم يـَُناِدي ُمَنادٍ  ِذي َخَلَقُكْم : اْلَعْرِش ِإَلى اْلُكْرِسيُكُم الاُس أَْلم تـَْرَضْوا ِمْن رَبَها النأَيـ

َأْن تـَْعُبُدوُه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َأْن يـَُولَي ُكل نَاٍس َما َكاَن يـَتَـَولى َويـَْعُبُد  َوَرزََقُكْم َوَأَمرَُكمْ 
َيا؟ أَلَْيَس َذِلَك َعْدال ِمْن رَبُكْم؟ قَاُلوا نـْ ُل َلُهْم َأْشَباُه َما  : ِفي الدَيَتَمث يَـْنطَِلُقوَن، فـَ بـََلى فـَ

ُهْم َمْن يـَْنطَِلُق ِإَلى القمر، وإلى َكانُوا يـَْعُبُدوَن، َفِمنْـ  ُهْم َمْن يـَْنطَِلُق ِإَلى الشْمِس، َوِمنـْ
ًرا شيطان  األوثان، ويتمثل ِلَمْن َكاَن يـَْعُبُد ِعيَسى َشْيطَاُن ِعيَسى، َوِلَمْن َكاَن يـَْعُبُد ُعَزيـْ

 بُل الرَيَتَمث َيْأتِيِهْم فـَيَـُقولُ لَ  -َعز َوَجل  -عزير، ويبقى محمد َوأُمُتُه، فـَ َما َلُكْم ال : ُهْم فـَ
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يَـُقولُ : تـَْنطَِلُقوَن َكَما اْنطََلَق الناُس؟ فـَيَـُقوُلونَ  َناُه، فـَ َناُه َعَرفـْ َنُه َعالَمٌة فَِإَذا رَأَيـْ نَـَنَا َوبـَيـْ : بـَيـْ
َقى  َفِعْنَد َذِلَك َيْكِشُف َعْن َساِقهِ . َيْكِشُف َعْن َساقٍ : َما ِهَي؟ فـَيَـُقوُلونَ  فـََيِخروَن، َويـَبـْ

وا عُ فَـ رْ اِ : قـَْوٌم ظُُهورُُهْم َكَصَياِصي اْلبَـَقِر يُريدوَن السُجوَد َفال َيْسَتِطيعوَن ثُم يَقولُ 
رواه {. }َأَماَمُهمْ  - َعز َوَجل  -، فـَيـُْعِطيِهْم نُورَُهْم َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِهْم، َوالرب مْ كُ وسَ ؤُ رُ 

وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب . الطرباين يف املعجم الكبري، واحلاكم بنحوه وصححه عن عبد اهللا بن مسعود
   .}والرتهيب 

  242 :الحديث رقم        

 -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت النِيب  :قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َسْعدٍ  َسْهَل ْبنِ  نْ عَ         
َأْو  :قَاَل َسْهلٌ  .ُيْحَشُر الناُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َأْرٍض بـَْيَضاَء َعْفَراَء َكُقْرَصِة نَِقي  {:يـَُقولُ 
رُهُ    .}رواه البخاري{. }لَْيَس ِفيَها َمْعَلٌم َألَحد .َغيـْ

  243 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلم -مسَِْعُت َرُسوَل الله: قَاَلتْ  - َرِضَي اُهللا َعْنها -َعْن َعاِئَشةَ         
يَا َرُسوَل اللِه، النَساُء َوالرَجاُل : ، قـُْلتُ ُيْحَشُر الناُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًال { :يـَُقولُ 

يًعا يـَْنظُُر بـَْعُضهُ  يَا َعاِئَشُة، اْألَْمُر َأَشد ِمْن َأْن : ْم ِإَىل بـَْعٍض؟ قَاَل َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ مجَِ
  .}متفق عليه{ .}يـَْنظَُر بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعضٍ 

  . }ِمْن َأْن يـَْنظَُر بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعضٍ  َأَهم  اْألَْمرُ  {:َهلُما ةٍ ايَ وَ رِ  ويفِ         

  244 :الحديث رقم        
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ِإن { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ         
َواِه النا ُلُغ ِإَلى َأفـْ َأْو ِإَلى  ،سِ اْلَعَرَق يـَْوَم اْلِقَياَمِة لََيْذَهُب ِفي اْألَْرِض َسْبِعيَن بَاًعا، َوِإنُه لََيبـْ

وأخرجه البخاري عن عبد العزيز بن عبد  ،مسلم عن قتيبةو محد أرواه { .}ا قالَ مَ هُ يـ أَ  رُ وْ ثَـ  ك شَ  .آَذاِنِهمْ 
  .}اهللا

  245 :الحديث رقم        

اللُه َعَلْيِه َصلى  - مسَِْعُت َرُسوَل الله: قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنه -دِ وَ سْ اْألَ  نِ بْ  ادَ دَ املقْ  نِ عَ         
َحتى َتُكوَن ِقيَد ِميٍل َأْو  ،ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة ُأْدنَِيِت الشْمُس ِمَن اْلِعَبادِ {:يـَُقولُ  - َوَسلم
بِِه  أََمَساَفُة اَألْرِض أَِم اْلِميَل الِذي ُتَكحلُ  :ال أَْدرِي َأي اْلِميَلْنيِ يـَْعِين  :قَاَل ُسَلْيمٌ  .ِميَلْينِ 
َتْصَهُرُهُم الشْمسُ  :قَالَ  ؟اْلَعْنيُ  ُهْم َمْن  ،فـََيُكونُوَن ِفي اْلَعَرِق َكَقْدِر َأْعَماِلِهمْ  ،فـَ َفِمنـْ

ُهْم َمْن يَْأُخُذُه ِإَلى رُْكَبتَـْيهِ  ،يَْأُخُذُه ِإَلى َعِقبَـْيهِ  ُهْم َمْن يَْأُخُذُه ِإَلى َحْقَوْيهِ  ،َوِمنـْ َوِمْنُه  ،َوِمنـْ
َوُهَو ُيِشُري بَِيِدِه ِإَىل  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـَرَأَْيُت َرُسوَل اللهِ  :قَالَ  .ِجُمُه ِإْلَجاًماَمْن يـُلْ 

وصححه ابن حبان . حسن صحيح: عن ابن املبارك، وقال رواه الرتمذي{. }يـُْلِجُمُهْم ِإْلَجاًما :يـَُقولُ  ،ِفيهِ 
  } وأخرجه مسلم عن ابن جابر واأللباين،

  246 :الحديث رقم        

      :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنه -َعْن َأِىب أَُماَمةَ         
َها  { َتْدنُو الشْمُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َقْدِر ِميٍل، َويـَُزاُد ِفي َحرَها َكَذا وََكَذا، يـَْغِلى ِمنـْ

ُلُغ ِإَلى   ُهْم َمْن يـَبـْ اْلَهَوام، َكَما يـَْغِلى اْلُقُدوُر، يـَْعَرُقوَن ِفيَها َعَلى َقْدِر َخطَايَاُهْم، ِمنـْ
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ُهْم َمْن يَـ  ُهْم َمْن يـُْلِجُمُه َكْعبَـْيِه، َوِمنـْ ُلُغ ِإَلى َوَسِطِه، َوِمنـْ ُهْم َمْن يـَبـْ ْيِه، َوِمنـْ ُلُغ ِإَلى َساقـَ بـْ
 .}صحيح اجلامع: وصححه األلباين يف رواه أمحد{ .}اْلَعَرقُ 

  247 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت النِيب : قال - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْبِد اللِه ْبَن أُنـَْيسٍ  نْ عَ         
يـَُناِديِهْم ِبَصْوٍت َيْسَمُعُه َمْن بـَُعَد، َكَما َيْسَمُعُه َمْن  {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ  ُيْحَشُر اْلِعَباُد، فـَ
ُن، ال يـَْنَبِغي َألَحٍد ِمْن َأْهِل اْلَجنِة َأْن َيْدُخَل اْلَجنَة َوَأَحٌد أَنَا اْلَمِلُك، أَنَا الديا: قـَُربَ 

، ورواه احلاكم يف مستدركه. خلق أفعال العباد: يف البخاريو  ،أمحد رواه{ .}ِمْن َأْهِل الناِر َيْطلُُبُه ِبَمْظَلَمةٍ 
  .}السنةختريج كتاب : صحيح األدب املفرد، وصححه يف:وحسنه األلباي يف

  248 :الحديث رقم        

َما  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنه -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َها َحقَها، ِإال ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة ُصفَحْت َلُه  ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َوَال ِفضٍة َال يـَُؤدي ِمنـْ
َها ِفي نَاِر َجَهنَم، فـَُيْكَوى ِبَها َجْنُبُه َوَجِبيُنُه َوَظْهُرُه، ُكلَما  َصَفاِئَح ِمْن نَاٍر، فَُأْحِمَي َعَليـْ

ِعيَدْت َلُه ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة، َحتى يـُْقَضى بـَْيَن اْلِعَباِد، بـََرَدْت أُ 
  .}رواه مسلم{. }فـَيَـَرى َسِبيَلُه ِإما ِإَلى اْلَجنِة َوِإما ِإَلى النارِ 

  249 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنه -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َعٌة ُيظلُهُم اللُه ِفي ِظلِه يـَْوَم َال ِظل إال ِظلهُ  {:قَالَ  ِإَماٌم َعاِدٌل، وَشاب َنَشَأ ِفي : َسبـْ
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ْلُبُه ُمَعلٌق بِاْلَمَساِجِد، ِإَذا َخَرَج ِمْنُه َحتى يـَُعوَد ِإلَْيِه، َورَُجَالِن َتَحابا ِعَباَدِة اللِه، َورَُجٌل  قـَ
َناُه،  تَـَرقَا َعَلْيِه، ورَُجٌل ذََكَر اللَه َخالًِيا فـََفاَضْت َعيـْ ِفي اللِه، فَاْجَتَمَعا َعَلى َذِلَك َوافـْ

إني َأَخاُف اللَه، َورَُجٌل َتَصدَق ِبَصَدَقٍة : ٍب َوَجَماٍل، فـََقالَ َورَُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت ُمْنصَ 
  .}متفق عليه{. }ُنهُ يفََأْخَفاَها َحتى َال تـَْعَلُم ِشَمالُُه َما تـُْنِفُق يمِ 

  .}هٍ شٍ رْ عَ يـَْوَم َال ِظل إال ِظل  {: ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         
  

  .-هِ راتِ مَ غَ وَ  هِ اتِ رَ كَ سَ  -تِ وْ مَ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 
  

  

ُلوَُكْم أَيُكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعزِيُز  :قال تعاىل         الِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيبـْ
  .}سورة امللك{) 2(اْلَغُفوُر 

ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإنَما تـَُوفـْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن  :وقال تعاىل        
َيا ِإال َمَتاُع اْلُغُروِر  نـْ َة فـََقْد فَاَز َوَما اْلَحَياُة الداِر َوُأْدِخَل اْلَجنسورة {) 185(زُْحِزَح َعِن الن

  .}آل عمران

ْبِلَك اْلُخْلَد َأفَِإْن ِمت فـَُهُم اْلَخاِلُدوَن  :وقال تعاىل           )34(َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن قـَ
َنا تـُْرَجُعوَن  َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم بِالشر َواْلَخْيِر ِفتـْ   .}سورة األنبياء{) 35(ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونـَبـْ

ٌل فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َوِلُكل أُمٍة َأجَ  :وقال تعاىل        
  .}سورة األعراف{) 34(َيْستَـْقِدُموَن 
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سورة {) 19(َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْلَحق َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه َتِحيُد  :وقال تعاىل        
  .}ق

الِذيَن تـَتَـَوفاُهُم اْلَمَالِئَكُة طَيِبيَن يـَُقوُلوَن َسَالٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَجنَة  :وقال تعاىل        
  .}سورة النحل{) 32(ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

َالِئَكُة َأال ِإن الِذيَن قَاُلوا رَبـَنا اللُه ثُم اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزُل َعَلْيِهُم اْلمَ  :وقال تعاىل        
َنْحُن َأْولَِياؤُُكْم ِفي اْلَحَياِة  )30(َتَخاُفوا َوَال َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنِة الِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن 

ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدُعوَن  َيا َوِفي اْآلَِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنـْ نـْ ِمْن  نـُُزًال  )31(الد
  .}سورة فصلت{) 32(َغُفوٍر رَِحيٍم 

ُفِسِهْم فَأَْلَقُوا السَلَم َما ُكنا  :وقال تعاىل         الِذيَن تـَتَـَوفاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـْ
َواَب َجَهنَم  )28(نـَْعَمُل ِمْن ُسوٍء بـََلى ِإن اللَه َعِليٌم ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن  فَاْدُخُلوا أَبـْ

َلِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكبرِيَن    .}سورة النحل{) 29(َخاِلِديَن ِفيَها فـَ

َوَلْو تـََرى ِإِذ الظاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكُة بَاِسطُو  :وقال تعاىل        
ُفَسُكُم اْليَـْوَم تُ  َر أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـْ ْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما ُكْنُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى اللِه َغيـْ
  .}سورة األنعام{) 93(اْلَحق وَُكْنُتْم َعْن َآيَاتِِه َتْسَتْكِبُروَن 

َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوفى الِذيَن َكَفُروا اْلَمَالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم  :وقال تعاىل        
  .}سورة األنفال{) 50(َوَأْدبَارَُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيِق 
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ُتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُروَن  )83(فـََلْوَال ِإَذا بـََلَغِت اْلُحْلُقوَم  :وقال تعاىل         َنْحُن وَ  )84(َوأَنـْ
َرُب ِإلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن َال تـُْبِصُروَن  َر َمِديِنيَن  )85(َأقـْ تـَْرِجُعونـََها  )86(فـََلْوَال ِإْن ُكْنُتْم َغيـْ

  .}سورة الواقعة{) 87(ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

َوَما َتْدِري نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نـَْفٌس بَِأي َأْرٍض  :وقال تعاىل        
  .}سورة لقمان{) 34(َتُموُت ِإن اللَه َعِليٌم َخِبيٌر 

َناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِتَي َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل  :وقال تعاىل         َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرزَقـْ
َر اللُه  )10(ْوَال َأخْرتَِني ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب فََأصدَق َوَأُكْن ِمَن الصاِلِحيَن َرب لَ  َوَلْن يـَُؤخ

  .}سورة املنافقون{) 11(نـَْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها َواللُه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلوَن 

  250 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َخَرْجَنا َمَع النِيب : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َعاِزبٍ  َعِن اْلبَـرَاءَ         
َنا ِإَىل اْلَقْربِ َوَلما يـُْلَحْد َفَجَلَس َرُسوُل اللهِ  - َوَسلمَ                 ِيف ِجَنازَِة َرُجٍل ِمْن اْألَْنَصارِ، فَانـْتَـَهيـْ

َوِيف َيِدِه ُعوٌد يـَْنُكُت  ،وِسَنا الطيـْرَ ؤُ وََكَأن َعَلى رُ  ،َوَجَلْسَنا َحْولَهُ  -ِه َوَسلمَ َصلى اللُه َعَليْ  -
، ُمث - َمرتـَْنيِ َأْو َثَالثًا -اْسَتِعيُذوا بِاللِه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ {:فـََرَفَع رَْأَسُه فـََقالَ  ،ِيف اْألَْرضِ 

َباٍل ِمْن اْآلِخَرِة، نـََزَل ِإلَْيِه  :قَالَ  َيا، َوِإقـْ نـْ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقطَاٍع ِمْن الد ِإن
َمَالِئَكٌة ِمْن السَماِء بِيُض اْلُوُجوِه، َكَأن ُوُجوَهُهْم الشْمُس، َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن َأْكَفاِن 

وِط اْلَجنِة، َحتى َيْجِلُسوا ِمْنُه َمد اْلَبَصِر، ثُم َيِجيُء َمَلُك اْلَجنِة، َوَحُنوٌط ِمْن َحنُ 
أَيـتـَُها النـْفُس الطيَبُة، اْخُرِجي : َحتى َيْجِلَس ِعْنَد رَْأِسِه فـَيَـُقولُ  ،- َعَلْيِه السَالم -اْلَمْوتِ 
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ُج َتِسيُل َكَما َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن ِفي السَقاِء، فـََتْخرُ  :قَالَ ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن اللِه َوِرْضَواٍن، 
َيْجَعُلوَها ِفي  َيْأُخُذَها، فَِإَذا َأَخَذَها َلْم َيَدُعوَها ِفي َيِدِه َطْرَفَة َعْيٍن، َحتى يَْأُخُذوَها فـَ فـَ

َها َكَأْطَيِب نـَْفَحةِ  ِمْسٍك ُوِجَدْت َعَلى  َذِلَك اْلَكَفِن، َوِفي َذِلَك اْلَحُنوِط، َوَيْخُرُج ِمنـْ
َيْصَعُدوَن ِبَها، َفَال َيُمروَن يـَْعِني ِبَها َعَلى َمَإلٍ ِمْن اْلَمَالِئَكِة ِإال  :قَالَ َوْجِه اْألَْرِض،  فـَ

يَـُقوُلونَ : قَاُلوا ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن، بَِأْحَسِن َأْسَمائِِه الِتي َكانُوا : َما َهَذا الروُح الطيُب؟ فـَ
يـُْفَتُح يُ  َيا، فـََيْستَـْفِتُحوَن َلُه فـَ نـْ َماِء الدى يـَْنتَـُهوا ِبَها ِإَلى السَيا، َحت نـْ ونَُه ِبَها ِفي الدَسم

ُيَشيـُعُه ِمْن ُكل َسَماٍء ُمَقربُوَها ِإَلى السَماِء الِتي تَِليَها، َحتى يـُْنتَـَهى ِبِه ِإَلى  َلُهْم، فـَ
يَـُقوُل اللهُ السَماِء السا اْكتُُبوا ِكَتاَب َعْبِدي ِفي ِعلييَن، َوَأِعيُدوُه  :- َعز َوَجل  -ِبَعِة، فـَ

َها ُأْخرُِجُهْم تَارًَة ُأْخَرى َها َخَلْقتـُُهْم، َوِفيَها ُأِعيُدُهْم، َوِمنـْ فـَتـَُعاُد . ِإَلى اْألَْرِض، فَِإني ِمنـْ
َيْأتِيِه َملَ  يَـُقوَالِن َلهُ ُروُحُه ِفي َجَسِدِه، فـَ ُيْجِلَسانِِه، فـَ رَبَي اللُه، : َمْن رَبَك؟ فـَيَـُقولُ : َكاِن فـَ

يَـُقوَالِن َلهُ  ْسَالمُ : َما ِديُنَك؟ فـَيَـُقولُ : فـَ يَـُقوَالِن َلهُ . ِديِنَي اْإلِ َما َهَذا الرُجُل الِذي بُِعَث : فـَ
يَـُقولُ  َوَما ِعْلُمك؟ : فـَيَـُقوَالِن َلهُ  .-ُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى الل  -ُهَو َرُسوُل اللهِ : ِفيُكْم؟ فـَ

يَـُقولُ  َأْن َصَدَق : قـََرْأُت ِكَتاَب اللِه َفآَمْنُت ِبِه َوَصدْقُت، فـَيـَُناِدي ُمَناٍد ِفي السَماءِ : فـَ
َتُحوا لَ   :قَالَ ُه بَابًا ِإَلى اْلَجنِة، َعْبِدي، فََأْفِرُشوُه ِمْن اْلَجنِة، َوأَْلِبُسوُه ِمْن اْلَجنِة، َوافـْ
َيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها َوِطيِبَها، َويـُْفَسُح َلُه ِفي قـَْبرِِه َمد َبَصرِِه،  َويَْأتِيِه رَُجٌل َحَسُن  :قَالَ فـَ

يَـُقولُ  الِذي  أَْبِشْر بِالِذي َيُسرَك، َهَذا يـَْوُمَك : اْلَوْجِه، َحَسُن الثـَياِب، طَيُب الريِح، فـَ
يَـُقوُل َلهُ  أَنَا َعَمُلَك : َمْن أَْنَت؟ فـََوْجُهَك اْلَوْجُه َيِجيُء بِاْلَخْيِر، فـَيَـُقولُ : ُكْنَت ُتوَعُد، فـَ

يَـُقولُ  َوِإن اْلَعْبَد اْلَكاِفَر  :قَالَ َرب َأِقْم الساَعَة َحتى َأْرِجَع ِإَلى َأْهِلي َوَماِلي، : الصاِلُح، فـَ
َباٍل ِمْن اْآلِخَرِة، نـََزَل ِإلَْيِه ِمْن السَماِء َمَالِئَكٌة ُسوُد ِإَذا َكاَن  َيا، َوِإقـْ نـْ ِفي اْنِقطَاٍع ِمْن الد
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َيْجِلُسوَن ِمْنُه َمد اْلَبَصِر، ثُم َيِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت َحتى  اْلُوُجوِه، َمَعُهْم اْلُمُسوُح، فـَ
يَـُقولُ  أَيـتـَُها النـْفُس اْلَخِبيَثُة، اْخُرِجي ِإَلى َسَخٍط ِمْن اللِه  :َيْجِلَس ِعْنَد رَْأِسِه، فـَ

يَـْنَتزُِعَها َكَما يـُْنتَـَزُع السفوُد ِمْن الصوِف  :قَالَ َوَغَضٍب،  فـَتـَُفرُق رُوُحُه ِفي َجَسِدِه، فـَ
َيْأُخُذَها، فَِإَذا َأَخَذَها َلْم َيَدُعوَها ِفي َيِدِه طَ  ُلوِل، فـَ ْرَفَة َعْيٍن َحتى َيْجَعُلوَها ِفي تِْلَك اْلَمبـْ

َتِن رِيِح ِجيَفٍة ُوِجَدْت َعَلى َوْجِه اْألَْرِض، فـََيْصَعُدوَن ِبَها،  َها َكأَنـْ اْلُمُسوِح، َوَيْخُرُج ِمنـْ
يَـُقوُلونَ َما َهَذا الروُح اْلَخِبيثُ : َفَال َيُمروَن ِبَها َعَلى َمَإلٍ ِمْن اْلَمَالِئَكِة ِإال قَاُلوا : ؟ فـَ

َيا، َحتى يـُْنتَـَهى ِبِه ِإَلى  نـْ ى ِبَها ِفي الدِتي َكاَن ُيَسمَبِح َأْسَمائِِه ال ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن، بَِأقـْ
ُيْستَـْفَتُح َلُه َفَال يـُْفَتُح َلُه، ثُم قـََرَأ َرُسوُل اللهِ  َيا، فـَ نـْ َماِء الدُه َعلَْيِه َوسَ  - السى اللمَ َصلل: 

َواُب السَماِء َوَال َيْدُخُلوَن اْلَجنَة َحتى يَِلَج اْلَجَمُل ِفي َسم اْلِخَياطِ  . َال تـَُفتُح َلُهْم أَبـْ
يَـُقوُل اللهُ  اْكتُُبوا ِكَتابَُه ِفي ِسجيٍن، ِفي اْألَْرِض السْفَلى، فـَُتْطَرُح ُروُحُه  :- َعز َوَجل  - فـَ

ُر َأْو تـَْهِوي بِِه : َرأَ َطْرًحا، ثُم قَـ  َوَمْن ُيْشِرْك بِاللِه َفَكأَنَما َخر ِمْن السَماِء فـََتْخطَُفُه الطيـْ
يَـُقوَالِن . الريُح ِفي َمَكاٍن َسِحيقٍ  ُيْجِلَسانِِه فـَ تـَُعاُد ُروُحُه ِفي َجَسِدِه، َويَْأتِيِه َمَلَكان، فـَ فـَ

يَـُقولُ : َلهُ  يَـُقوَالِن َلهُ  َهاهْ : َمْن رَبَك؟ فـَ َهاْه َهاْه َال : َما ِديُنَك؟ فـَيَـُقولُ : َهاْه َال َأْدِري، فـَ
يَـُقوَالِن َلهُ  َهاْه َهاْه َال َأْدِري، : َما َهَذا الرُجُل الِذي بُِعَث ِفيُكْم؟ فـَيَـُقولُ : َأْدِري، فـَ

َناِدي ُمَناٍد ِمْن السَماءِ  يـُ َتُحوا َلُه بَابًا ِإَلى الناِر، َأْن َكَذَب، فَاْفِرُشوَا َلُه مِ : فـَ ْن الناِر، َوافـْ
ُرُه َحتى َتْخَتِلَف ِفيِه َأْضَالُعُه، َويَْأتِيِه رَُجلٌ  بـْ َيْأتِيِه ِمْن َحرَها َوَسُموِمَها، َوُيَضيُق َعَلْيِه قـَ  فـَ

يَـُقولُ  بِالِذي َيُسوُءَك، َهَذا يـَْوُمك  أَْبِشرْ : قَِبيُح اْلَوْجِه، قَِبيُح الثـَياِب، ُمْنِتُن الريِح، فـَ
يَـُقولُ : الِذي ُكْنَت ُتوَعُد، فـَيَـُقولُ  ، فـَ رأَنَا َعَمُلَك : َمْن أَْنَت؟ فـََوْجُهَك اْلَوْجُه َيِجيُء بِالش

رواه  رواه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وكما{. }َرب َال تُِقْم الساَعةَ : فـَيَـُقولُ  ،اْلَخِبيثُ 
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احلاكم وأبو عوانة اإلسفرائيين يف صحيحيهما وابن حبان، وصحح احلديث اإلمام األلباين يف صحيح الرتغيب 
  .}والرتهيب

  251: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
اِت ؟ قَالَ : قَاُلوا. َأْكِثُروا ِذْكَر َهاِدِم اللذاتِ { ذِه، َوَما َهاِدُم اللاْلَمْوتُ : يَا َرُسوَل الل{ .
: ين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، وقال األلبارواه أمحد والرتمذي وابن حبان وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك{

  .}حسن صحيح

  252: الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشةَ          ِإن : - َصلى اهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُجًال قَاَل لِلنِيب  -َرِضَي اهللا َعنـْ
َها؟ قَالَ  تُِلَتْت نـَْفُسَها، َوَأظُنـَها َلْو َتَكلَمْت َتَصدَقْت، فـََهْل َهلَا َأْجٌر ِإْن َتَصدْقُت َعنـْ : أُمي افـْ

  .}يرواه البخار {. }نـََعمْ 

  253: الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشةَ          َصلى اُهللا َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَاَلتْ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اهللا َعنـْ
ورواه  .رواه البيهقي وابن أيب شيبة بسند صحيح{. }َمْوُت اْلُفَجاَءِة َأْخَذُة َأَسفٍ  {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َهَكَذا، َوَسَنُدُه َصِحيٌح، َولَْيَس ِيف اْلَباِب : قال .داود، وصححه األلباين يف املشكاةأمحد وأبو 
َرهُ    .} َحِديٌث َصِحيٌح َغيـْ

  254: الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه َوَعَلى  -َرُسوَل اللهِ أن  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َمْسُعودٍ  َعْبَد اللِه ْبنِ  نْ عَ         
 َوِإن  ،َرْشًحا َتْخُرجُ  اْلُمْؤِمنِ  نـَْفسَ  ِإن فَ ،  اهللاُ ال إِ  هَ لَ  إِ َال  مْ اكُ تَ وْ وا مَ نُ ق لَ {:قَالَ  -آلِِه َوَسلمَ 

األلباين يف صحيح اجلامع، حسنه {. }اْلِحَمار نـََفسُ  َتْخُرجُ  َكَما ِشْدِقهِ  ِمنْ  َتْخُرجُ  اْلَفاِجرِ  نـَْفسَ 
  .}اسناده حسن، رجاله ثقات: وقال يف السلسلة الصحيحة

  255: الحديث رقم        

َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن بـُرَْيَدَة، َعْن أَبِيهِ         
رواه أمحد والنسائي والبزار وابن ماجة، وصححه {.  }ُمْؤِمِن ِبَعَرِق اْلَجِبينِ َمْوُت الْ {:-َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة

  256: الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          َكاَن   - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِإن َرُسوَل اللهِ : تْ قالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
َاِء، فـََيْمَسُح َِِما َوْجَهُه، َويـَُقولُ 

َال ِإَلَه { :بـَْنيَ َيَدْيِه رَْكَوٌة ِفيَها َماٌء، َفَجَعَل يُْدِخُل َيَدْيِه ِيف امل
َحىت قُِبَض . ِفي الرِفيِق اَألْعَلى: ُه َفَجَعَل يـَُقولُ ُمث َنَصَب َيدَ . ِإال اللُه، ِإن لِْلَمْوِت َسَكَراتٍ 

  .}رواه البخاري{. }َوَماَلْت َيُدهُ 

  257: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن أيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ  - َرِضَي اللى اُهللا َعَلْيِه  - أنه َدَخَل َعَلى َرُسوِل اللَصل
َها، فـََوَجَد َحرَاَرتـََها فـَْوَق اْلَقِطيَفِة، فـََقالَ  - َوَسلمَ  : َوُهَو َمْوُعوٌك، َعَلْيِه َقِطيَفٌة، َوَوَضَع َيَدُه َعَليـْ

 َحر هِ َما َأَشداَك يَا َرُسوَل اللهِ ! ُمحمَ  -فـََقاَل َرُسوُل اللى اُهللا َعَلْيِه َوَسلا َكَذِلَك { :-َصلِإن
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َنا اْلَبَالُء، َوُيَضاَعُف لََنا اْألَْجرُ  ُد َعَليـْ صحيح الرتغيب :رواه احلاكم، وصححه األلباين يف{. }ُيَشد
  .}والرتهيب

  258: الحديث رقم        

َصلى اهللا َعلْيِه  -َلما َوَجَد َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َصلى اهللا  -فـََقاَل َرُسوُل اهللاِ  !َواَكْرَب أَبـََتاهُ : ِمْن ُكَرِب اْلَمْوِت َما َوَجَد، قَاَلْت فَاِطَمةُ  - وَسلمَ 

َلى أَبِيِك بـَْعَد اْليَـْوِم، ِإنُه َقْد َحَضَر ِمْن أَبِيِك َما لَْيَس بَِتاِرٍك ِمْنُه َال َكْرَب عَ {:- َعلْيِه وَسلمَ 
رواه أمحد بسند صحيح، ورواه ابن ماجة، وصححه األلباين يف السلسلة {. }َأَحًدا، اْلُمَوافَاُة يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

  . }الصحيحة

  259: الحديث رقم        

َما {:قَالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اهللاِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
رواه أمحد، والرتمذي {.  }َيِجُد الشِهيُد ِمْن َمس اْلَقْتِل، ِإال َكَما َيِجُد َأَحدُُكْم َمس اْلَقْرَصةِ 

  .}صحيح الرتمذي وصحيح اجلامع وغريه: وصححه، والنسائي وابن ماجة، وصححه األلباين يف

  260: الحديث رقم        

 -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َبِشريٍ  َعِن النـْعَمانَ         
َء، قَاَل َلُه َمالُهُ {:قَالَ  أَنَا َماُلَك ُخْذ : َمَثُل اْلُمْؤِمِن َوَمَثُل اْألََجِل، َمَثُل رَُجٍل لَُه َثَالثَُة َأِخال

أَنَا َمَعَك َأْحِمُلَك َوَأَضُعَك، فَِإَذا ِمت تـَرَْكُتَك، : ِمني َما ِشْئَت َودَْع َما ِشْئَت، َوقَاَل اْآلَخرُ 
أَنَا َمَعَك َأْدُخُل َمَعَك َوَأْخُرُج َمَعَك، ِمت َأْو َحِييَت، : تُُه، َوقَاَل الثاِلثُ َهَذا َعِشيرَ : قَالَ 
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: احلاكم يف املستدرك، يف الشواهد، وصححه على شرط مسلم، وقال الذهيب هأخرج {. }َهَذا َعَمُلهُ : قَالَ 
املسند، وحسنه كذلك األلباين يف ، وحسنه مقبل الوادعي يف الصحيح حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه

  .}حسن صحيح: رجاله ثقات، وقال يف صحيح الرتغيب والرتهيب: السلسلة الصحيحة وقال

  161: الحديث رقم        

 :-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ : - َرِضَي اللُه َعنـَْها -َعْن أُم اْلُمْؤمنَني َعاِئَشةَ         
يَا َنِيب : ، فـَُقْلتُ َأَحب ِلَقاَء اللِه َأَحب اللُه ِلَقاَءُه، َوَمْن َكرَِه لَِقاَء اللِه َكرَِه اللُه ِلَقاَءهُ َمْن {

لَْيَس َكَذِلِك، َوَلِكن اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُبشَر : فـََقالَ . اللِه، َأَكرَاِهَيُة اْلَمْوِت؟ َفُكلَنا َنْكرَُه اْلَمْوتَ 
شَر ِبَرْحَمِة اللِه َوِرْضَوانِِه َوَجنِتِه َأَحب ِلَقاَء اللِه، فََأَحب اللُه ِلَقاَءُه، َوِإن اْلَكاِفَر ِإَذا بُ 

  .}البخاري ومسلم  رواه{. }ِبَعَذاِب اللِه َوَسَخِطِه، َكرَِه ِلَقاَء اللِه، وََكرَِه اللُه ِلَقاَءهُ 

  262: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َكاَن َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن ُأَيب ْبِن َكْعبٍ         
 يَا أَيـَها الناُس اذُْكُروا اللَه، اذُْكُروا اللَه، َجاَءِت الراِجَفةُ { :ِإَذا َذَهَب ثـُلُثَا اللْيِل قَاَم، فـََقالَ 

ْتبَـُعَها الراِدَفُة، َجاَء اْلَمْوُت ِبَما ِفيِه، َجاَء اْلَمْوُت ِبَما ِفيهِ  يَا َرُسوَل اللِه، : قـُْلتُ : ، قَاَل ُأَيب تـَ
الربَُع؟ : قـُْلتُ : ، قَالَ َما ِشْئتَ : ِإين ُأْكِثُر الصَالَة َعَلْيَك، َفَكْم َأْجَعُل َلَك ِمْن َصَالِيت؟ فـََقالَ 

ٌر َلكَ : قَالَ  َما ِشْئَت، فَِإْن ِزْدَت فـَُهَو : النْصَف؟ قَالَ : ، قـُْلتُ َما ِشْئَت، فَِإْن ِزْدَت فـَُهَو َخيـْ
ٌر َلكَ  ٌر َلكَ ، :فَالثـلُثـَْنيِ؟ قَالَ : قـُْلتُ : ، قَالَ َخيـْ َأْجَعُل : ، قـُْلتُ َما ِشْئَت، فَِإْن ِزْدَت فـَُهَو َخيـْ

رواه أمحد واحلاكم، الرتمذي، {. }ا ُتْكَفى َهمَك َويـُْغَفُر َلَك َذنـُْبكَ ِإذً : َلَك َصَالِيت ُكلَها، قَالَ 
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، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ويف السلسلة الصحيحة، وقال يف صحيح الرتغيب حديث حسن صحيح: وقال
  .}حسن صحيح: والرتهيب

  263: الحديث رقم        

ُهَماَرِضَي اللُه  -َعِن اْبِن ُعَمرَ                    :قالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َعنـْ
َلتَـْيِن ِإال َوَوِصيُتُه ِعْنَدُه َمْكُتوبَ { . }َما َحق اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َلُه َشْيٌء يُوَصى ِفيِه يَِبيُت لَيـْ
  .}رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري{

  264: قمالحديث ر         

ثَُه َأن َرُسوَل          َحد مَ  - اهللاَعْن ُعَمَر اجلَُْمِعيى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِإَذا َأرَاَد اهللاُ { :قَالَ  -َصل
ْبَل َمْوتِهِ  ًرا اْستَـْعَمَلُه قـَ َعز  -يـَْهِديِه اهللاُ : َفَسأََلُه َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم، َما اْستَـْعَمَلُه؟ قَالَ . ِبَعْبٍد َخيـْ

 يـَْقِبُضُه َعَلى َذِلكَ  -َوَجل ْبَل َمْوتِِه ثُم رواه أمحد يف املسند، وقال {. }ِإَلى اْلَعَمِل الصاِلِح قـَ
ْلِسَلِة الصِحيَحةِ  ُة َقْد َحِفَظهُ : األلباين ِيف السٌد ِإْن َكاَن بَِقيَوَهَذا ِإْسَناٌد َجي{.  

  

  هِ يمِ عِ نَ وَ  رِ بْ قَ الْ  ابِ ذَ عَ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 
  

ثُم   )3(َكال َسْوَف تـَْعَلُموَن   )2(َحتى زُْرُتُم اْلَمَقاِبَر  )1(أَْلَهاُكُم التَكاثـُُر : قال تعاىل        
  .}سورة التكاثر{) 4(َكال َسْوَف تـَْعَلُموَن 
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َها ُغُدوا  )45(َوَحاَق ِبَآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب : وقوله تعاىل         الناُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
  .}سورة غافر{) 46(َوَعِشيا َويـَْوَم تـَُقوُم الساَعُة َأْدِخُلوا َآَل ِفْرَعْوَن َأَشد اْلَعَذاِب 

بـُُهْم َمرتـَْيِن ثُم يـَُردوَن ِإَلى َعَذاٍب َعِظيٍم  :وقوله تعاىل         سورة التوبة{) 101(َسنـَُعذ{.  

سورة {) 47(َوِإن لِلِذيَن ظََلُموا َعَذابًا ُدوَن َذِلَك َوَلِكن َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُموَن : وقوله تعاىل
  .}الطور

ِإن الِذيَن قَاُلوا رَبـَنا اللُه ثُم اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزُل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأال  :وقوله تعاىل        
َنْحُن َأْولَِياؤُُكْم ِفي اْلَحَياِة  )30(َوَال َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنِة الِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن  َتَخاُفوا

ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدُعوَن  َيا َوِفي اْآلَِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنـْ نـْ نـُُزًال ِمْن ) 31(الد
  .}سورة فصلت{ )32(َغُفوٍر رَِحيٍم 

الِذيَن تـَتَـَوفاُهُم اْلَمَالِئَكُة طَيِبيَن يـَُقوُلوَن َسَالٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَجنَة : وقوله تعاىل        
  .}سورة النحل{) 32(ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

  265 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - اللُه َعْنهُ َرِضَي  - بٍ عازِ  نِ بْ  اءَ ربَ الْ  نِ عَ         
َيا، َوِإقْـَباٍل ِمْن اْآلِخَرِة، نـََزَل ِإلَْيِه {:- َوَسلمَ  نـْ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقطَاٍع ِمْن الد ِإن

وَهُهْم الشْمُس، َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن َأْكَفاِن َمَالِئَكٌة ِمْن السَماِء بِيُض اْلُوُجوِه، َكَأن ُوجُ 
اْلَجنِة، َوَحُنوٌط ِمْن َحُنوِط اْلَجنِة، َحتى َيْجِلُسوا ِمْنُه َمد اْلَبَصِر، ثُم َيِجيُء َمَلُك 

الطيَبُة، اْخُرِجي أَيـتـَُها النـْفُس : َحتى َيْجِلَس ِعْنَد رَْأِسِه فـَيَـُقولُ  ،- َعَلْيِه السَالم -اْلَمْوتِ 
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َتْخُرُج َتِسيُل َكَما َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن ِفي السَقاِء،  :قَالَ ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن اللِه َوِرْضَواٍن،  فـَ
َيْجَعُلوَها ِفي  َيْأُخُذَها، فَِإَذا َأَخَذَها َلْم َيَدُعوَها ِفي َيِدِه َطْرَفَة َعْيٍن، َحتى يَْأُخُذوَها فـَ فـَ

َها َكَأْطَيِب نـَْفَحِة ِمْسٍك ُوِجَدْت َعَلى ذَ  ِلَك اْلَكَفِن، َوِفي َذِلَك اْلَحُنوِط، َوَيْخُرُج ِمنـْ
َيْصَعُدوَن ِبَها، َفَال َيُمروَن يـَْعِني ِبَها َعَلى َمَإلٍ ِمْن اْلَمَالِئَكِة ِإال  :قَالَ َوْجِه اْألَْرِض،  فـَ

يَـُقوُلونَ َما َهَذا الروُح الطي : قَاُلوا ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن، بَِأْحَسِن َأْسَمائِِه الِتي َكانُوا : ُب؟ فـَ
يـُْفَتُح  َيا، فـََيْستَـْفِتُحوَن َلُه فـَ نـْ َماِء الدى يـَْنتَـُهوا ِبَها ِإَلى السَيا، َحت نـْ ونَُه ِبَها ِفي الدُيَسم

ُيَشيـُعُه ِمْن ُكل َسَماٍء ُمَقربُوَها  ِإَلى السَماِء الِتي تَِليَها، َحتى يـُْنتَـَهى ِبِه ِإَلى َلُهْم، فـَ
يَـُقوُل اللهُ  اْكتُُبوا ِكَتاَب َعْبِدي ِفي ِعلييَن، َوَأِعيُدوُه  :- َعز َوَجل  -السَماِء الساِبَعِة، فـَ

هَ  َها َخَلْقتـُُهْم، َوِفيَها ُأِعيُدُهْم، َوِمنـْ فـَتـَُعاُد . ا ُأْخرُِجُهْم تَارًَة ُأْخَرىِإَلى اْألَْرِض، فَِإني ِمنـْ
يَـُقوَالِن َلهُ  ُيْجِلَسانِِه، فـَ َيْأتِيِه َمَلَكاِن فـَ رَبَي اللُه، : َمْن رَبَك؟ فـَيَـُقولُ : ُروُحُه ِفي َجَسِدِه، فـَ

يَـُقوَالِن َلهُ  ْسَالمُ : َما ِديُنَك؟ فـَيَـُقولُ : فـَ يَـُقوَالِن َلهُ . ِديِنَي اْإلِ ا الرُجُل الِذي بُِعَث َما َهذَ : فـَ
يَـُقولُ  َوَما ِعْلُمك؟ : فـَيَـُقوَالِن َلهُ  .-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُهَو َرُسوُل اللهِ : ِفيُكْم؟ فـَ

يَـُقولُ  َأْن َصَدَق : قـََرْأُت ِكَتاَب اللِه َفآَمْنُت ِبِه َوَصدْقُت، فـَيـَُناِدي ُمَناٍد ِفي السَماءِ : فـَ
َتُحوا َلُه بَابًا ِإَلى اْلَجنِة، َعْبدِ   :قَالَ ي، فََأْفِرُشوُه ِمْن اْلَجنِة، َوأَْلِبُسوُه ِمْن اْلَجنِة، َوافـْ

َيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها َوِطيِبَها، َويـُْفَسُح َلُه ِفي قـَْبرِِه َمد َبَصرِِه،  َويَْأتِيِه رَُجٌل َحَسُن  :قَالَ فـَ
يَـُقولُ اْلَوْجِه، َحَسُن الثـيَ  أَْبِشْر بِالِذي َيُسرَك، َهَذا يـَْوُمَك الِذي  : اِب، طَيُب الريِح، فـَ

يَـُقوُل َلهُ  أَنَا َعَمُلَك : َمْن أَْنَت؟ فـََوْجُهَك اْلَوْجُه َيِجيُء بِاْلَخْيِر، فـَيَـُقولُ : ُكْنَت ُتوَعُد، فـَ
يَـُقولُ  َوِإن اْلَعْبَد اْلَكاِفَر  :قَالَ ْرِجَع ِإَلى َأْهِلي َوَماِلي، َرب َأِقْم الساَعَة َحتى أَ : الصاِلُح، فـَ

َباٍل ِمْن اْآلِخَرِة، نـََزَل ِإلَْيِه ِمْن السَماِء َمَالِئَكٌة ُسوُد  َيا، َوِإقـْ نـْ ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقطَاٍع ِمْن الد
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َيْجِلُسوَن ِمْنُه َمد اْلبَ  َصِر، ثُم َيِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت َحتى اْلُوُجوِه، َمَعُهْم اْلُمُسوُح، فـَ
يَـُقولُ  أَيـتـَُها النـْفُس اْلَخِبيَثُة، اْخُرِجي ِإَلى َسَخٍط ِمْن اللِه : َيْجِلَس ِعْنَد رَْأِسِه، فـَ

يَـْنَتزُِعَها َكَما يـُْنتَـَزُع السفوُد ِمْن الص  :قَالَ َوَغَضٍب،  وِف فـَتـَُفرُق رُوُحُه ِفي َجَسِدِه، فـَ
َيْأُخُذَها، فَِإَذا َأَخَذَها َلْم َيَدُعوَها ِفي َيِدِه َطْرَفَة َعْيٍن َحتى َيْجَعُلوَها ِفي تِْلَك  ُلوِل، فـَ اْلَمبـْ
َتِن رِيِح ِجيَفٍة ُوِجَدْت َعَلى َوْجِه اْألَْرِض، فـََيْصَعُدوَن ِبَها،  َها َكأَنـْ اْلُمُسوِح، َوَيْخُرُج ِمنـْ

يَـُقوُلونَ : ا َعَلى َمَإلٍ ِمْن اْلَمَالِئَكِة ِإال قَاُلواَفَال َيُمروَن ِبهَ  : َما َهَذا الروُح اْلَخِبيُث؟ فـَ
َيا، َحتى يـُْنتَـَهى ِبِه ِإَلى  نـْ ى ِبَها ِفي الدِتي َكاَن ُيَسمَبِح َأْسَمائِِه ال ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن، بَِأقـْ

ُيْستَـْفَتُح َلهُ  َيا، فـَ نـْ َماِء الدهِ َفَال يـُْفَتُح َلُه،  السقـَرَأَ َرُسوُل الل مَ  -ُمثُه َعَلْيِه َوَسلى اللَال  :- َصل
َواُب السَماِء َوَال َيْدُخُلوَن اْلَجنَة َحتى يَِلَج اْلَجَمُل ِفي َسم اْلِخَياطِ  . تـَُفتُح َلُهْم أَبـْ

يَـُقوُل اللهُ  بَُه ِفي ِسجيٍن، ِفي اْألَْرِض السْفَلى، فـَُتْطَرُح ُروُحُه اْكتُُبوا ِكَتا :- َعز َوَجل  - فـَ
ُر َأْو تـَْهِوي بِِه : َطْرًحا، ثُم قـََرأَ  َوَمْن ُيْشِرْك بِاللِه َفَكأَنَما َخر ِمْن السَماِء فـََتْخطَُفُه الطيـْ

تـَُعاُد ُروُحُه ِفي َجَسِدِه، َويَأْ . الريُح ِفي َمَكاٍن َسِحيقٍ  يَـُقوَالِن فـَ ُيْجِلَسانِِه فـَ تِيِه َمَلَكان، فـَ
يَـُقولُ : َلهُ  يَـُقوَالِن َلهُ : َمْن رَبَك؟ فـَ َهاْه َهاْه َال : َما ِديُنَك؟ فـَيَـُقولُ : َهاْه َهاْه َال َأْدِري، فـَ

يَـُقوَالِن َلهُ  َال َأْدِري، َهاْه َهاْه : َما َهَذا الرُجُل الِذي بُِعَث ِفيُكْم؟ فـَيَـُقولُ : َأْدِري، فـَ
َناِدي ُمَناٍد ِمْن السَماءِ  يـُ َتُحوا َلُه بَابًا ِإَلى الناِر، : فـَ َأْن َكَذَب، فَاْفِرُشوَا َلُه ِمْن الناِر، َوافـْ

ُرُه َحتى َتْخَتِلَف ِفيِه َأْضَالُعُه، َويَْأتِيِه رَ  بـْ َيْأتِيِه ِمْن َحرَها َوَسُموِمَها، َوُيَضيُق َعَلْيِه قـَ ُجٌل فـَ
يَـُقولُ  أَْبِشْر بِالِذي َيُسوُءَك، َهَذا يـَْوُمك : قَِبيُح اْلَوْجِه، قَِبيُح الثـَياِب، ُمْنِتُن الريِح، فـَ

يَـُقولُ : الِذي ُكْنَت ُتوَعُد، فـَيَـُقولُ  ، فـَ رأَنَا َعَمُلَك : َمْن أَْنَت؟ فـََوْجُهَك اْلَوْجُه َيِجيُء بِالش
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 :انظر .صحيح: األلباينبو داود وغريمها، وقال أمحد وأرواه {. }َرب َال تُِقْم الساَعةَ : اْلَخِبيُث، فـَيَـُقولُ 
  .}صحيح اجلامع

  266 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -قاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  َكَذِلكَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن عاِزبٍ  َعِن اْلَرباء        
َرُسول اْلُمْسِلم ِإَذا ُسِئَل ِفي اْلَقْبر َشِهَد َأْن َال ِإَله ِإال الله َوَأن ُمَحمًدا  {:- َعَلْيِه َوَسلمَ 

َيا َوِفي  :الله، َفَذِلَك قـَْوله نـْ اِبِت ِفي اْلَحَياِة الدِذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثُه الُت الليـُثَب
  .}والرتمذي وأبو داود والنسائيرواه أمحد والبخاري ومسلم { .}اْآلِخَرةِ 

  267 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
بُوَن ِفي قـُُبورِِهْم، َحتى َأن { :قَالَ  اْلَمْوَتى يـَُعذ رواه الطرباين {. }اْلبَـَهاِئَم َتْسَمُع َأْصَواتـَُهمْ ِإن

 .}لباين يف الرتغيب والرتهيبوصححه األ ،يف الكبري بإسناد حسن

  268 :الحديث رقم        

َنَما َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ثَاِبتٍ  ْبنِ  َعْن َزْيدَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -بـَيـْ
ِيف َحاِئٍط لَِبِين النجاِر َعَلى بـَْغَلٍة لَُه َوَحنُْن َمَعُه، َفَحاَدِت اْلبَـْغَلُة بِِه َفَكاَدْت تـُْلِقيِه،  - َوَسلمَ 

ُبرِ { :َأْو أَْربـََعٌة، فـََقالَ  فَِإَذا أَقـْبـٌُر ِستٌة َأْو َمخَْسةٌ  : ؟ فـََقاَل َرُجلٌ  َمْن يـَْعِرُف َصاِحَب َهِذِه اَألقـْ
ِإن  َهِذِه األُمَة تـُْبتَـَلى ِفي : َماُتوا ِيف اِإلْشرَاِك، فـََقال: ؟ قَالَ َفَمَتى َماَت َهُؤالءِ : أَنَا، قَالَ 

اللُه َأْن ُيْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر الِذي َأْسَمُع قـُُبورَِها، فـََلْوال َأْن ال َتَدافـَُنوا، َلَدَعْوُت 
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َنا ِبَوْجِهِه، فـََقالَ ِمْنهُ  َبَل َعَليـْ نـَُعوُذ بِاللِه ِمْن : ، فـَُقْلَناتـََعوُذوا بِاللِه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ : ، ُمث أَقـْ
نـَُعوُذ بِاللِه ِمْن َعَذاِب الناِر، : ، فـَُقْلَناَذاِب النارِ تـََعوُذوا بِاللِه ِمْن عَ : َعَذاِب اْلَقْربِ، فـََقالَ 

َها َوَما َبَطنَ : قَالَ  نـَُعوُذ بِاللِه ِمَن اْلِفَنتِ َما َظَهَر : ، قـُْلَناتـََعوُذوا بِاللِه ِمَن اْلِفَتِن َما َظَهَر ِمنـْ
َها َوَما َبَطَن، قَالَ  َنِة الدجالِ تـََعوُذوا بِاللِه ِمْن فِ : ِمنـْ   .}وابن أيب شيبة رواه مسلم{ .}تـْ

  269 :الحديث رقم        

         ه َعْنه -َعْن َأيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ : قالَ  -َرِضي اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللى اللَصل
الرَجاُل َعَلى َأْعَناِقِهْم، فَِإْن َكاَنْت َصاِلَحًة، ِإَذا ُوِضَعِت اْلِجَنازَُة فَاْحَتَمَلَها {:-َوآلِِه َوَسلمَ 

َر َصاِلَحٍة قَاَلتْ : قَاَلتْ  َلَها أَْيَن َيْذَهُبوَن ِبَها؟ : َقدُموِني َقدُموِني، َوِإْن َكاَنْت َغيـْ يَا َويـْ
  .}أخرجه البخاري{. }قَ َيْسَمُع َصْوتـََها ُكل َشْيٍء ِإال اإلْنَساَن، َوَلْو َسِمَعَها اإلْنَساُن َلَصعِ 

  270: الحديث رقم        

         انٍ  َكاَن ُعْثَماُن ْبنُ : اٍن قَالَ َعْن َهاِنٍئ َمْوَىل ُعْثَماَن ْبِن َعفُه َعْنهُ  -َعفِإَذا  -َرِضَي الل
َتْذُكُر اْجلَنَة َوالناَر َوال تـَْبِكي، َوتـَْبِكي : َفِقيَل َلهُ : َوَقَف َعَلى قـَْربٍ َبَكى َحىت يـَُبل ِحلَْيَتُه، قَالَ 

ُر َأوُل َمْنِزٍل ِمْن { :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِإن َرُسوَل اللهِ : ِمْن َهَذا؟ فَـَقالَ  اْلَقبـْ
، هُ َمَناِزِل اآلِخَرِة، فَِإْن َنَجا ِمْنُه َفَما بـَْعَدُه أَْيَسُر ِمْنُه، َوِإْن َلْم يـَْنُج ِمْنُه َفَما بـَْعَدُه َأَشد ِمنْ 

ُر َأْفَظُع ِمْنهُ َما رَأَْيُت َمْنَظًرا ِإال َوالْ : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوقَاَل َرُسوُل اللهِ  رواه { .}َقبـْ

 .}باين يف الرتغيب والرتهيبلوصححه األ ،الرتمذي وقال حديث حسن غريب

  271 :الحديث رقم        
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ُهما -َعِن اْبِن ُعَمرَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
، فَِإْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْلَجنِة ِإن َأَحدَُكْم { ِإَذا َماَت ُعِرَض َعَلْيِه َمْقَعُدُه بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي

َعَث : َفِمَن اْلَجنِة، َوِإْن َكاَن ِمْن َأْهِل الناِر َفِمَن الناِر، فـَيـَُقالُ  َهَذا َمْقَعُدَك َحتى تـُبـْ
  .}والنسائي وأبو داودرواه البخاري ومسلم والرتمذي { .}ِإلَْيهِ 

  272 :الحديث رقم            

ِإن {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب         
ُعوَن  ُرُه َسبـْ بـْ ْبرِِه َلِفي َرْوَضٍة َخْضَراَء  َويـُْرَحُب َلُه قـَ ِذرَاًعا، َويـُنَـوُر َلُه َكاْلَقَمِر اْلُمْؤِمَن ِفي قـَ

َلَة اْلَبْدرِ  فَِإن َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة : أََتْدُروَن ِفيَما أُْنزَِلْت َهِذِه اآليَةُ . لَيـْ
َعَذاُب اْلَكاِفِر ِفي : قَالَ . اللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ : ؟ قَاُلواَأْعَمى؟ أََتْدُروَن َما اْلَمِعيَشُة الضْنَكةُ 

 قـَْبرِِه، َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، ِإنُه ُيَسلَط َعَلْيِه ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن تِنيًنا، أََتْدُروَن َما التـنيُن؟
ُعوَن َحيًة، ِلُكل َحيٍة َسْبُع رُؤوٍس يِْلَسُعونَُه، َوَيْخِدُشونَُه ِإَلى يـَْوِم اْلقِ  رواه أبو { .}َياَمةَسبـْ

لباين يف الرتغيب األ حسنهو  .كالمها من طريق دراج عن ابن حجرية عنه  ،يعلى وابن حبان يف صحيحه واللفظ له
  .}والرتهيب

  273 :الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن ُعَمرَ          ذََكَر  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
َنا ُعُقولُنا يا َرُسوَل اِهللا؟ : فـَّتاَن اْلَقْربِ َفقاَل ُعَمرُ  َصلى اللُه َعَلْيِه  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ أَتـَُرّد َعَليـْ

رواه أمحد والطرباين يف الكبري،  {. }ِبِفيِه احلََْجر: َفقاَل ُعَمرُ . َكَهْيَئِتُكُم اْليَـْومَ   نـََعمْ { :- َوَسلمَ 
  .}صحيح الرتغيب والرتهيب: وحّسنه األلباين يف. ورجال أمحد رجال الصحيح
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  274 :الحديث رقم        

ِإن {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ قَاَل َرُسوُل : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أََنسٍ         
َوِإنُه لََيْسَمُع قـَْرَع نَِعاِلِهْم، أَتَاُه َمَلَكاِن،  ،َوتـََولى َعْنُه َأْصَحابُهُ  اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي قـَْبرِهِ 

يَـُقوَالنِ  يـُْقِعَدانِِه فـَ  ؟-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِلُمَحمدٍ  ،َما ُكْنَت تـَُقوُل ِفي َهَذا الرُجلِ : فـَ
يَـُقولُ  اْنظُْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمْن : فـَيـَُقاُل َلهُ . َأْشَهُد أَنُه َعْبُد اللِه َوَرُسولُهُ : فََأما اْلُمْؤِمُن فـَ

يَـَراُهَما َجمِ  َوذُِكَر لََنا أَنُه : قَاَل قـََتاَدةُ . يًعاالناِر، َقْد أَْبَدَلَك اللُه ِبِه َمْقَعًدا ِمْن اْلَجنِة، فـَ
َما  : َوَأما اْلُمَناِفُق َواْلَكاِفُر فـَيـَُقاُل َلهُ : يـُْفَسُح َلُه ِيف قـَْربِِه، ُمث َرَجَع ِإَىل َحِديِث أََنٍس قَالَ 

يَـُقولُ  َال : فـَيـَُقالُ . الناسُ  َال َأْدِري، ُكْنُت َأُقوُل َما يـَُقولُ : ُكْنَت تـَُقوُل ِفي َهَذا الرُجِل؟ فـَ
َدرَْيَت َوَال تـََلْيَت، َوُيْضَرُب ِبَمطَاِرَق ِمْن َحِديٍد َضْربًَة، فـََيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعَها َمْن يَِليِه 

َر الثـَقَلْينِ   .}، واللفظ للبخاريرواه البخاري ومسلم{ . }َغيـْ

  275 :الحديث رقم        

         ُه َعْنها -اْلُمْؤِمِنَني َعاِئَشةَ َعْن أُمَرِضَي الل-  ِيبمَ  -َعِن النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- 
َر  {:قَالَ  َنُة اْلَقْبِر ِفي تـُْفتَـُنوَن َوَعني ُتْسأَُلوَن، فَِإَذا َكاَن الرُجُل الصاِلُح ُأْجِلَس َغيـْ َأما ِفتـْ

َما َهَذا : فـَيـَُقاُل لَهُ . ِفي اِإلْسالمِ : ِفيَم ُكْنَت؟ فـَيَـُقولُ : ثُم يـَُقاُل َلهُ  ،َفزٍِع َوال َمْعُسوفٍ 
أَتَانَا ، -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُمَحمٌد َرُسوُل اللهِ : الرُجُل الِذي َكاَن ِفيُكْم؟ فـَيَـُقولُ 

َناهُ  - َعز َوَجل  - بِاْلبَـيـَناِت ِمْن ِعْنِد اللهِ  قـْ َها . َوَصد يَـْنظُُر ِإلَيـْ فـَيـُْفَرُج َلُه فـُْرَجٌة ِقَبَل الناِر، فـَ
يـَُقاُل َلهُ . ُيَحطُم بـَْعُضَها بـَْعًضا ثُم يـُْفَرُج لَُه . ِمْنهُ  -َعز َوَجل  -اْنظُْر ِإَلى َما َوقَاَك اللهُ : فـَ

َها: ا َوَما ِفيَها، فـَيـَُقاُل َلهُ فـُْرَجٌة ِإَلي اْلَجنِة، فـَيَـْنظُُر ِإَلى زَْهَرِتهَ  : َويـَُقالُ . َهَذا َمْقَعُدَك ِمنـْ
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َعثُ   ،فَِإَذا َكاَن الرُجُل السوءُ . - ِإْن َشاَء اللهُ  -َعَلى اْلَيِقيِن ُكْنَت َوَعَلْيِه ِمت َوَعَلْيِه تـُبـْ
يـَُقاُل َلهُ  يَـُقولُ  ِفيَم ُكْنتَ : ُأْجِلَس ِفي قـَْبرِِه َفزًِعا َمْعُسوفًا، فـَ َما : فـَيـَُقاُل َلهُ . ال َأْدِري: ؟ فـَ

يَـُقولُ  . َسِمْعُت الناَس يـَُقوُلوَن قـَْوال فـَُقْلُت َكَما قَاُلوا: َهَذا الرُجُل الِذي َكاَن ِفيُكْم ؟ فـَ
يـَُقا يَـْنظُُر ِإَلى زَْهَرِتَها َوَما ِفيَها، فـَ يـُْفَرُج َلُه فـُْرَجٌة ِمْن ِقَبِل اْلَجنِة، فـَ اْنظُْر ِإَلى َما : ُل َلهُ فـَ

َها ُتَحطُم بـَْعُضَها بـَْعًضا، . َصَرَفُه اللُه َعْنكَ  ثُم يـُْفَرُج َلُه فـُْرَجٌة ِقَبَل الناِر، فـَيَـْنظُُر ِإلَيـْ
يـَُقاُل َلهُ  َها: فـَ عَ َعَلى الشك ُكْنَت َوَعَلْيِه ِمت َوَعَلْيِه : َويـَُقاُل َلهُ . َهَذا َمْقَعُدَك ِمنـْ  .}ثتـُبـْ

  .}والرتهيب لباين يف الرتغيب، وصححه األرواه أمحد بإسناد صحيح{

  276 :الحديث رقم        

ِإَذا  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
اْخُرِجي رَاِضَيًة َمْرِضيا : الرْحَمِة ِبَحرِيَرٍة بـَْيَضاَء، فـَيَـُقوُلونَ  ُحِضَر اْلُمْؤِمُن، أَتـَْتُه َمالَِئَكةُ 
َوَرب َغْيِر َغْضَباَن، فـََتْخُرُج َكَأْطَيِب رِيِح اْلِمْسِك، َحتى  ،عنِك ِإَلى َرْوِح اِهللا َورَْيَحانٍ 

َناِولُُه بـَْعُضُهْم بـَْعًضا، َحتى يَْأُتوَن ِبِه بَاَب  يَـُقوُلونَ  السَماءِ أَنُه لَيـُ َما َأْطَيَب َهِذِه الريَح : فـَ
َيْأُتوَن ِبِه َأْرَوا  َلُهْم َأَشد فـََرًحا ِبِه ِمْن َأَحدُِكْم الِتي َجاَءْتُكْم ِمَن اَألْرِض، فـَ َح اْلُمْؤِمِنيَن، فـَ

َيْسأَُلونَهُ  َدُعوُه، فَِإنُه  : َماَذا فـََعَل ُفَالٌن؟ َماَذا فـََعَل ُفَالٌن؟ فـَيَـُقوُلونَ : ِبَغائِِبِه يـَْقَدُم َعَلْيِه، فـَ
َيا، فَِإَذا قَالَ  نـْ الد اْلَكاِفَر : واَأَما أَتَاُكْم؟ قَالُ : َكاَن ِفي َغم ِه اْلَهاِويَِة، َوِإنُذِهَب ِبِه ِإَلى أُم

يَـُقوُلونَ  اْخُرِجي َساِخطًَة َمْسُخوطًا َعَلْيِك : ِإَذا اْحُتِضَر، أَتـَْتُه َمالَِئَكُة اْلَعَذاِب ِبِمْسٍح، فـَ
َتِن رِيِح ِجيَفٍة، َحتى  -َعز َوَجل  - ِإَلى َعَذاِب اهللاِ  َتْخُرُج َكأَنـْ  اَألْرضِ يَْأُتوَن ِبِه بَاَب فـَ
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يَـُقوُلونَ  َتَن َهِذِه الريَح، َحتى يَْأُتوَن ِبِه َأْرَواَح اْلُكف: فـَ  ،رواه ابن حبان يف صحيحه{. }َما أَنـْ
  .}والرتهيب لباين يف الرتغيبوصححه األ ،وهو عند ابن ماجه بنحوه بإسناد صحيح

  277: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ِإَذا قُِبَر اْلَميُت َأْو قَاَل َأَحدُُكْم أَتَاُه َمَلَكاِن َأْسَوَداِن َأْزرَقَاِن، يـَُقاُل َألَحِدِهَما {:- َوَسلمَ 

يَـُقوَالنِ اْلُمْنَكُر، َواآلَخُر ال َما ُكْنَت تـَُقوُل ِفي َهَذا الرُجِل ؟ فـَيَـُقوُل َما َكاَن : نِكيُر، فـَ
. ُهَو َعْبُد اللِه َوَرُسولُُه  َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه، َوَأن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ : يـَُقولُ 

ُعوَن ِذرَاًعا ِفي َقْد ُكنا نـَْعَلُم أَنَك تـَُقوُل : فـَيَـُقوالنِ  ْبرِِه َسبـْ َهَذا، ثُم يـُْفَسُح َلُه ِفي قـَ
يَـُقولُ : َسْبِعيَن، ثُم يـُنَـوُر َلُه ِفيِه، ثُم يـَُقاُل َلهُ  يَـُقوَالنِ : َنْم، فـَ : َأْرِجُع ِإَلى َأْهِلي فَُأْخِبُرُهْم، فـَ

َعَثُه اللُه ِمْن َمْضَجِعِه َنْم َكنَـْوَمِة اْلَعُروِس الِذي ال يُوِقظُُه ِإال َأَحب َأهْ  ِلِه ِإلَْيِه َحتى يـَبـْ
َقْد  : فـَيَـُقوَالنِ . َسِمْعُت الناَس يـَُقوُلوَن فـَُقْلُت ِمثْـَلُه ال َأْدِري: َوِإْن َكاَن ُمَناِفًقا قَالَ . َذِلكَ 

يـَُقاُل ِلَألْرضِ  تَـْلَتِئُم َعَلْيِه، فـََتْخَتِلُف ِفيَها اْلَتِئِمي َعَلْيِه، : ُكنا نـَْعَلُم أَنَك تـَُقوُل َذِلَك، فـَ فـَ
َعَثُه اللُه ِمْن َمْضَجِعِه َذِلك  بًا َحتى يـَبـْ رواه الرتمذي وقال {. }َأْضالُعُه، َفال يـََزاُل ِفيَها ُمَعذ

ويف صحيح  والرتهيب الرتغيبصحيح لباين يف األحسنه و . وابن حبان يف صحيحه ،حديث حسن غريب
  .}الرتمذي

  278 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
: ِإَذا ُوِضَع اْلَميُت ِفي قـَْبرِِه، فَِإنُه َيْسَمُع َخْفَق نَِعاِلِهْم ِحيَن يـَُولوَن َعْنُه، قَالَ {:- َوَسلمَ 
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فَِإْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكاَنِت الصالُة ِعْنَد رَْأِسِه، وََكاَن الصَياُم َعْن َيِميِنِه، وََكاَنِت الزَكاُة َعْن 
َراِت ِمَن الصَدَقِة َوالصَلِة َواْلَمْعُروِف َواِإلْحَساِن ِإَلى الناِس ِعْنَد َيَسارِِه، وََكاَن ِفْعُل الْ  َخيـْ

تَـُقوُل الصالةُ  َما ِقَبِلي َمْدَخٌل، ثُم يـُْؤَتى ِمْن َيَسارِِه، : رِْجَلْيِه، فـَيـُْؤَتى ِمْن ِقَبِل رَْأِسِه فـَ
تَـُقوُل الزَكاةُ  َراِت ِمَن َما ِقَبِلي َمْدَخٍل، ثُم : فـَ تَـُقوُل ِفْعُل اْلَخيـْ يـُْؤَتى ِمْن ِقَبِل رِْجَلْيِه، فـَ

يـَُقاُل َلهُ : الصَدَقِة َواْلَمْعُروِف َواِإلْحَساِن ِإَلى الناسِ  اْجِلْس، : َما ِقَبِلي َمْدَخٌل، فـَ
يـَُقاُل َلهُ  َيْجِلُس فـَ ُتَك َهَذا الرُجَل الِذي َكاَن ِفيُكْم َماَذا : فـَ يَـُقولُ َأرَأَيـْ : تـَُقوُل ِفيِه ؟ فـَ

َعم َتْسأَُلوِني ؟ : ِإنَك َستَـْفَعُل، َأْخِبْرنَا َعما َنْسأَُلَك َعْنُه، قَالَ : َدُعوِني َحتى ُأَصلَي، قَاُلوا
ُل َما تـَُقوُل ِفي ُمَحمٍد َهَذا الرُجُل الِذي َكاَن ِفيُكْم، َأي رَُجٍل ُهَو، َوَماَذا تـَُقو : قَاُلوا

يَـُقولُ  َأْشَهُد أَنُه َرُسوُل اللِه، ِإنُه َجاَء بِاْلَحق ِمْن ِعْنِد : ِفيِه، َوَماَذا َتْشَهُد بِِه َعَلْيِه ؟ فـَ
َعُث : فـَيـَُقاُل َلهُ ، -َعز َوَجل  -اللهِ  ، َوَعلى َذِلَك تـُبـْ َعَلى َذِلَك َحِييَت، َوَعَلى َذِلَك ِمت
َواِب اْلَجنِة، فـَيـَُقاُل َلهُ  ،- ِإْن َشاَء اللهُ  - َذاَك َمْقَعُدَك ِفيَها َوَما : ثُم يـُْفَتُح َلُه بَاٌب ِمْن أَبـْ

يـَُقاُل  َواِب الناِر، فـَ َأَعد اللُه َلَك ِفيَها، َويـَْزَداُد ِغْبطًَة َوُسُرورًا، ثُم يـُْفَتُح َلُه بَاٌب ِمْن أَبـْ
َها وَ : َلهُ  يَـْزَداُد ِغْبطًَة َوُسُرورًا، ثُم َذِلَك َمْقَعُدَك ِمنـْ َما َأَعد اللُه َلَك ِفيَها َلْو َعَصْيَتُه، فـَ

ُعوَن ِذرَاًعا، َويـُنَـوُر َلُه  ْبرِِه َسبـْ ، َوُتْجَعُل َنَسَمُتُه ِفي أَويـَُعاُد اْلَجَسُد َكَما َبدَ يـُْفَسُح َلُه ِفي قـَ
 ٌر يـَُعل َفَسِمْعُت ُعَمَر ْبَن احلََْكِم ْبِن ثـَْوبَاَن، . ُق ِفي َشَجِر اْلَجنةِ النَسِم الطيَبِة، َوُهَو طَيـْ

َعَثُه اللهُ : قَالَ  يَـَناُم نـَْوَمَة اْلَعُروِس ال يُوِقظُُه ِإال َأَحب َأْهِلِه ِإلَْيِه َحتى يـَبـْ َعاَد ِإَىل : ، قَالَ فـَ
يـُثَبُت اللُه الِذيَن : َرَة ِيف َحِديِثِه ِيف قـَْوِل اللِه تـََعاَىل فـََقاَل أَبُو ُهَريْـ : َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة، قَالَ 

َيا َوِفي اآلِخَرِة َوُيِضل اللُه الظاِلِمينَ  نـْ اِبِت ِفي اْلَحَياِة الدفَِإْن َكاَن   :قَالَ . آَمُنوا بِاْلَقْوِل الث
َلْم يـََر َشْيًئا، ثُم أُِتَي َعْن َكاِفًرا أُِتَي ِمْن ِقَبِل رَْأِسِه فـََلْم يُوَجْد شَ  ْيٌء، ثُم أُِتَي َعْن َيِميِنِه فـَ
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َلْم يُوَجْد َشْيٌء، ثُم أُِتَي ِمْن ِقَبِل رِْجَلْيِه فـََلْم يُوَجْد َشْيٌء، فـَيـَُقاُل لَهُ  اْجِلْس، : َيَسارِِه فـَ
يـَُقاُل َلهُ  َيْجِلُس َخائًِفا َمْرُعوبًا، فـَ َذا الرُجِل الِذي َكاَن ِفيُكْم، َأي رَُجٍل َما رَْأُيَك ِفي هَ : فـَ

 ،-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُمَحمدٌ : َأي رَُجٍل؟ فـَيـَُقالُ : ُهَو، َوَماَذا َتْشَهُد لَُه ؟ فـَيَـُقولُ 
يَـُقولُ  َعَلى : يـَُقالُ َما َأْدِري، َسِمْعُت الناَس قَاُلوا قـَْوال، فـَُقْلُت َكَما قَاَل الناُس، فَـ : فـَ

َعثُ  ثُم يـُْفَتُح َلُه : قَالَ  - ِإْن َشاَء اللهُ  -َذِلَك َحِييَت َوَعَلى َذِلَك ِمت َوَعَلى َذِلَك تـُبـْ
َواِب الناِر، فـَيـَُقاُل َلهُ  يَـْزَداُد : بَاٌب ِمْن أَبـْ َهَذا َمْقَعُدَك ِمَن الناِر َوَما َأَعد اللُه َلَك، فـَ

َواِب اْلَجنِة، فـَيـَُقالُ َحْسَرًة َوثـُبُ  َذِلَك َكاَن َمْقَعُدَك ِمَن : ورًا، ثُم يـُْفَتُح َلُه بَاٌب ِمْن أَبـْ
ُرُه اْلَجنِة، َوَما َأَعد اللُه َلَك ِفيَها َلْو َأطَْعَتُه، فـَيَـْزَداُد َحْسَرًة َوثـُُبورًا، ثُم ُيَضيُق َعَلْيِه قـَبْـ 

فَِإن َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم  :َفَذِلَك قـَْولُهُ  :قَاَل أَبُو ُهَريـَْرةَ  .َحتى َتْخَتِلَف َأْضالُعه
لباين يف صحيح وحسنه األ ،وابن حبان يف صحيحه واللفظ له ،رواه الطرباين يف األوسط{ .}اْلِقَياَمِة َأْعَمى

  .}والرتهيب الرتغيب

  279 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعْنها -ةَ شَ عائِ  نْ عَ         
َها َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍ { َها، َنَجا ِمنـْ رواه أمحد، قال {. }ِإن لِْلَقْبِر َضْغطًَة، َوَلْو َكاَن َأَحٌد نَاِجًيا ِمنـْ

: وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة. إسناده قوي: وقال الذهيب يف السري. إسناده جيد: العراقي يف ختريج اإلحياء
  .}ومجلة القول أن احلديث مبجموع طرقه وشواهده صحيح بال ريب

  280 :الحديث رقم        
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ُهما - رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ           نْ عَ  قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َهَذا الِذي َتَحرَك َلُه اْلَعْرُش، َوفُِتَحْت َلُه {:يفّ وَ تُـ  حنيَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -عاذَ مُ  نِ بْ  دَ عْ سَ 

ُعوَن  َواُب السَماِء، َوَشِهَدُه َسبـْ رواه {. }أَْلًفا ِمْن اْلَمَالِئَكِة، َلَقْد ُضم َضمًة ثُم فـُرَج َعْنهُ أَبـْ
  .}النسائي، وصححه األلباين يف صحيح النسائي

  281 :الحديث رقم        

َعَلْيِه َصلى اللُه  -ِيب قاَل الن يًا ُدفَن، فَ بِ صَ  ن أَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - وبَ ي يب أَ أَ  نْ عَ         
َلَت َهَذا الَصِبي { :- َوَسلمَ  املعجم يف رواه الطرباين {. }َلْو َأفْـَلَت َأَحٌد ِمْن َضمِة الَقْبِر، َألَفـْ
صححه كذلك وصححه اهليثمي يف جممع الزوائد، و  ،وصحح احلافظ ابن حجر حنوه يف املطالب العالية  ،الكبري

  .}األلباين يف السلسلة الصحيحة

  282 :الحديث رقم        

يـَْوًما َخنًْال  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َدَخَل النِيب  :قال -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رٍ ابِ جَ  نْ عَ         
بُوَن ِيف قـُُبورِِهمْ  ،َفَسِمَع َأْصَواَت رَِجاٍل ِمْن َبِين النجاِر َماُتوا ِيف اْجلَاِهِليةِ  ،لَِبِين النجارِ  يـَُعذ، 

َأْن تـََعوُذوا ِمْن َعَذاِب {:َفَأَمَر َأْصَحابَهُ  ،َفزًِعا -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َفَخرََج َرُسوُل اللهِ 
  .}لباين يف السلسلة الصحيحةصححه األأخرجه أمحد بسند صحيح متصل علي شرط مسلم {. }اْلَقْبرِ 

  283 :رقمالحديث         

    :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ         
ْلَيتَـَعوْذ بِاللِه ِمْن َأْرَبعٍ  { ِمْن َعَذاِب َجَهنَم، َوَعَذاِب : ِإَذا فـََرَغ َأَحدُُكْم ِمَن التَشهِد، فـَ
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َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت، َوَشر اْلَمِسيِح الدجاِل اْلقَ  والرتمذي وأبو  وابن ماجة رواه مسلم{ .}ْبِر، َوِفتـْ
  .}داود والنسائي

  284: الحديث رقم        

ُهَما -َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ  َعنْ          ُعَباَدَة َشْكَوى اْشَتَكى َسْعُد ْبُن : -َرِضَي اللُه تـََعاَىل َعنـْ
 ِيبمَ  -َلُه، َفأَتَاُه النُه تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلى اللْمحَِن ْبِن َعْوفٍ  -َصلَوَسْعِد ْبِن  ،يـَُعوُدُه َمَع َعْبِد الر

؟ َقْد َقَضى {:لَ فـََقا ،َوَعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد؛ فَـَلما َدَخَل َعَلْيِه فـََوَجَدُه ِيف َغاِشَيةٍ  ،َأِيب َوقاصٍ 
فـََلما رََأى اْلَقْوُم ُبَكاَء  ،- َصلى اللُه تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلمَ  -ال يَا َرُسوَل اللِه، فـََبَكى النِيب : فـََقاُلوا
 ِيبمَ  - النُه تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلى اللَه ال: َبَكْوا، فـََقالَ  -َصلالل ُب ِبَدْمِع َأال َتْسَمُعوَن َأنيـَُعذ 

َأْو يـَْرَحُم، َوِإن اْلَميَت  - َوَأَشاَر ِإَىل ِلَسانِهِ  -اْلَعْيِن َوال ِبُحْزِن اْلَقْلِب، َوَلِكْن يـَُعذُب ِبَهَذا
  .}وغريه رواه مسلم{. }يـَُعذُب بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيهٍ 

  285: الحديث رقم        

ُهَما -َعْن أَبِيهِ َعْن اْبِن ُعَمَر          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َعْن النِيب  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ْبرِِه ِبَما نِيَح َعَلْيهِ  {:قَالَ  - َوَسلمَ    }رواه البخاري ومسلم{. }اْلَميُت يـَُعذُب ِفي قـَ

  286: الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن اْلُمِغريَةِ         
  .}رواه البخاري ومسلم{ .}َمْن نِيَح َعَلْيِه يـَُعذُب ِبَما نِيَح َعَلْيهِ {:يـَُقولُ 
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   .}يـَْوَم اْلِقَياَمةِ {:مٌ لِ سْ مُ  ادَ زَ وَ         

  287: الحديث رقم        

َنا  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - تـُُوفـَيْت ابـَْنٌة لُِعْثَمانَ : اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة قَالَ  نْ عَ          ِمبَكَة، َوِجئـْ
ُهمْ  - لَِنْشَهَدَها، َوَحَضَرَها اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعباسٍ  نَـُهَما، فَِإَذا -َرِضَي اللُه َعنـْ ، َوِإين َجلَاِلٌس بـَيـْ

ُهَما - اَل َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمرَ َصْوت ِمْن الدار، فـَقَ  َأال تـَنـَْهى : لَِعْمرِو ْبِن ُعْثَمانَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
ِإن اْلَميَت لَيـَُعذُب بُِبَكاِء  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن اْلُبَكاِء ؟ فَِإن َرُسوَل اللهِ 

ُهَما -فـََقاَل اْبُن َعباسٍ  .َأْهِلِه َعَلْيهِ  يـَُقوُل  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َقْد َكاَن ُعَمرُ : -َرِضَي اللُه َعنـْ
! َوا َأَخاهُ : َلما ُأِصيَب ُعَمُر َدَخَل ُصَهْيٌب يـَْبِكي يـَُقولُ  :بـَْعَض َذِلَك، ُمث َحدَث قَالَ 

            َوَقْد َقاَل َرُسوُل اللِه  ؟يَا ُصَهْيُب، أَتـَْبِكي َعَلي : -هُ َرِضَي اللُه َعنْ  -فـََقاَل ُعَمرُ ! َواَصاِحَباهُ 
             قَاَل اْبُن َعباٍس . ِإن اْلَميَت يـَُعذُب بِبَـْعِض ُبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيهِ  :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
ُهَما - َرِضَي اللُه  - ذََكْرُت َذِلَك لَِعاِئَشةَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُعَمرُ  فـََلما َماتَ : -َرِضَي اللُه َعنـْ

َها ِإن :  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرِحَم اللُه ُعَمَر، َواللِه َما َحدَث َرُسوُل اللهِ : ، فـََقاَلتْ -َعنـْ
: قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوَلِكن َرُسوَل اللهِ  .َلْيهِ اللَه لَيـَُعذُب اْلُمْؤِمَن بُِبَكاِء َأْهِلِه عَ 

َوال َتِزُر َواِزرٌَة  :َحْسُبُكْم اْلُقْرآنُ : َوقَاَلتْ  .ِإن اللَه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيهِ 
  .}رواه البخاري ومسلم{. }ِوْزَر ُأْخَرى

  288: الحديث رقم        
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َرِضَي اللُه  - ِسيُد ْبُن َأِيب َأِسيٍد َعْن ُموَسى ْبِن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِي َعْن أَبِيهِ أُ  نْ عَ         
: اْلَميُت يـَُعذُب بُِبَكاِء اْلَحي ِإَذا قَاُلوا {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن النِيب  -َعْنهُ 

أَْنَت َكَذِلَك ؟ : َويـَُقالُ  ،اَعُضَداُه، َواَكاِسَياُه، َوانَاِصَراُه، َواَجَبَالُه، َوَنْحَو َهَذا، يـُتَـْعَتعُ وَ 
. َوال َتزُِر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى: ِإن اللَه يـَُقولُ ! ُسْبَحاَن اللهِ : فـَُقْلتُ : قَاَل َأِسيدٌ  أَْنَت َكَذِلَك؟

َثِين َعْن َرُسوِل اللهِ ! َوْحيََك : قَالَ  أَبَا ُموَسى َحد ُثَك َأن مَ  - ُأَحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- ،
 ِيبأَبَا ُموَسى َكَذَب َعَلى الن مَ  -فـَتَـَرى َأنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَكَذْبُت َعَلى ! ؟ -َصل أَْو تـََرى َأين

  .}حسنه األلباين يف صحيح ابن ماجهو  .رواه ابن ماجة{. }!َأِيب ُموَسى ؟

  289: الحديث رقم        

َلةَ َعْن          َها -َخمَْرَمة بِْنتِ  قـَيـْ ا اهَ َ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - أن النيب -َرِضَي اللُه َعنـْ
َيا َمْعُروفًاأَيـُْغَلُب َأَحدُكْم َأْن ُيَصاِحب  {:قالَ ا وَ هَ نِ ى ابْ لَ عَ  كاءِ بُ الْ  نِ عَ  نـْ ُصَوْيِحبه ِفي الد، 

َيْستَـْعِبر ِإلَْيِه  ،فـََواَلِذي نـَْفس ُمَحمد بَِيِدهِ  ،َوِإَذا َماَت ِاْستَـْرَجعَ  ِإن َأَحدُكْم لََيْبِكي فـَ
َيا ِعَباد الله ،ُصَوْيِحبه بُوا َمْوتَاُكمْ  ،فـَ رجاله : وقال اهليثمي. إسناده حسن: قال احلافظ{. }ال تـََعذ

  .}ثقات

  

  رِ شْ حَ الْ وَ  ثِ عْ بَـ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطيٍن  :قال تعاىل         ثُم َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِفي  )12(َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
ثُم َخَلْقَنا النْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما ) 13(قـََراٍر َمِكيٍن 
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َتَباَرَك اللُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن  ثُم  )14(َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم َلْحًما ثُم أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا َآَخَر فـَ
َعُثوَن ) 15(وَن ِإنُكْم بـَْعَد َذِلَك َلَميتُ    .}سورة املؤمنون{) 16(ثُم ِإنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ

يـَْوَم َيْسَمُعوَن  )41(َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقرِيٍب  :وقال تعاىل        
َنا اْلَمِصيُر  ِإنا َنْحُن ُنْحِيي )42(الصْيَحَة بِاْلَحق َذِلَك يـَْوُم اْلُخُروِج  يـَْوَم  )43(َونُِميُت َوِإلَيـْ

َنا َيِسيٌر  ُهْم ِسَراًعا َذِلَك َحْشٌر َعَليـْ   .}سورة ق{) 44(َتَشقُق اْألَْرُض َعنـْ

ُخشًعا أَْبَصارُُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن  )6(يـَْوَم َيدُْع الداِع ِإَلى َشْيٍء ُنُكٍر  :وقال تعاىل        
 اِع يـَُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا يـَْوٌم َعِسٌر  )7(ُهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌر اْألَْجَداِث َكأَنـُمْهِطِعيَن ِإَلى الد

  .}سورة القمر{) 8(

َونُِفَخ ِفي الصوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَماَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرِض ِإال َمْن  :وقال تعاىل        
  .}سورة الزمر{) 68(َشاَء اللُه ثُم نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن 

َعُثوَن  :وقال تعاىل         ِإال  )88(َفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن يـَْوَم َال يـَنْـ  )87(َوَال ُتْخزِِني يـَْوَم يـُبـْ
  .}سورة الشعراء{) 89(َمْن أََتى اللَه ِبَقْلٍب َسِليٍم 

ــْوَمُهُم الــِذي يُوَعــُدوَن  :وقــال تعــاىل          )42(فَــَذْرُهْم َيُخوُضــوا َويـَْلَعُبــوا َحتــى ُيَالقُــوا يـَ
َخاِشـَعًة أَْبَصـارُُهْم  )43(يـَْوَم َيْخُرُجوَن ِمـَن اْألَْجـَداِث ِسـَراًعا َكـأَنـُهْم ِإلَـى ُنُصـٍب يُوِفُضـوَن 

  .}سورة املعارج{) 44(تـَْرَهُقُهْم ِذلٌة َذِلَك اْليَـْوُم الِذي َكانُوا يُوَعُدوَن 

يـَـْوَم يـَُقـوُم النـاُس  )5(لِيَـْوٍم َعِظيٍم  )4(ُعوثُوَن َأَال َيُظن ُأولَِئَك أَنـُهْم َمبْـ  :وقال تعاىل        
  .}سورة املطففني{) 6(ِلَرب اْلَعاَلِميَن 
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َذِلَك بَِأن اللَه ُهَو اْلَحق َوأَنُه ُيْحِيي اْلَمْوَتى َوأَنُه َعَلى ُكل َشْيٍء  :وقال تعاىل        
َعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر  )6(َقِديٌر    .}سورة احلج{) 7(َوَأن الساَعَة َآتَِيٌة َال رَْيَب ِفيَها َوَأن اللَه يـَبـْ

ُعوثُوَن  :وقال تعاىل         َنا وَُكنا تـَُرابًا َوِعظَاًما أَئِنا َلَمبـْ  )47(وََكانُوا يـَُقوُلوَن أَِئَذا ِمتـْ
َلَمْجُموُعوَن ِإَلى ِميَقاِت يـَْوٍم  )49(ُقْل ِإن اْألَولِيَن َواْآلَِخرِيَن  )48(َأَوَآبَاُؤنَا اْألَوُلوَن 

  .}سورة الواقعة{) 50(َمْعُلوٍم 

َويـَْوَم ُنَسيـُر اْلِجَباَل َوتـََرى اْألَْرَض بَاِرزًَة َوَحَشْرنَاُهْم فـََلْم نـَُغاِدْر  :وقال تعاىل        
ُهْم َأَحًدا  ُضوا َعَلى رَبَك َصفا َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَل َمرٍة َبْل َوُعرِ  )47(ِمنـْ

  .}سورة الكهف{) 48(زََعْمُتْم أَلْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا 

َلَقْد  )93(ِإْن ُكل َمْن ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض ِإال َآِتي الرْحَمِن َعْبًدا : وقوله تعاىل        
ا  ُهْم َعد94(َأْحَصاُهْم َوَعد(  ُهْم َآتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرًداوَُكل)سورة مرمي{) 95{.  

َفُخ ِفي الصوِر َوَنْحُشُر اْلُمْجرِِميَن يـَْوَمِئٍذ زُْرقًا: وقوله تعاىل          )102( يـَْوَم يـُنـْ
 نَـُهْم ِإْن لَِبْثُتْم ِإال َنْحُن َأْعَلُم ِبَما يـَُقوُلوَن ِإْذ يـَُقوُل َأْمثـَُلُهْم  )103( َعْشًرا يـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ

  .}سورة طه{) 104(َطرِيَقًة ِإْن لَِبْثُتْم ِإال يـَْوًما 

َوَمْن َأْعَرَض َعْن  )123(َفَمِن اتـَبَع ُهَداَي َفَال َيِضل َوَال َيْشَقى  :وقوله تعاىل        
قَاَل َرب ِلَم َحَشْرتَِني  )124(َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى ِذْكِري فَِإن َلُه 

َنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى  )125(َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيًرا  قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك َآيَاتـَُنا فـَ
  .}سورة طه{) 126(
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َويـَْوَم َنْحُشُر ِمْن ُكل أُمٍة فـَْوًجا ِممْن ُيَكذُب بَِآيَاتَِنا فـَُهْم يُوزَُعوَن : وقوله تعاىل        
ُتْم بَِآيَاِتي َوَلْم ُتِحيطُوا ِبَها ِعْلًما َأْم َماَذا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن  )83( بـْ ى ِإَذا َجاُءوا قَاَل َأَكذَحت
  .}سورة النمل{) 85(ظََلُموا فـَُهْم َال يـَْنِطُقوَن َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم ِبَما  )84(

َوَمْن يـَْهِد اللُه فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فـََلْن َتِجَد َلُهْم َأْولَِياَء ِمْن : وقوله تعاىل        
ُدونِِه َوَنْحُشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصما َمْأَواُهْم َجَهنُم ُكلَما 

  .}سراءسورة اإل{) 97(َخَبْت ِزْدنَاُهْم َسِعيًرا 

َعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر : وقوله تعاىل         ) 7(َوَأن الساَعَة َآتَِيٌة َال رَْيَب ِفيَها َوَأن اللَه يـَبـْ
  .}سورة احلج{

سورة {) 5(َعِلَمْت نـَْفٌس َما َقدَمْت َوَأخَرْت  )4(َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعِثَرْت : وقوله تعاىل        
  .}اإلنفطار

) 10(َوُحصـَل َمـا ِفـي الصـُدوِر  )9( َأَفَال يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما ِفي اْلُقبُـورِ : وقوله تعاىل        

  .}سورة العاديات{) 11(ِإن رَبـُهْم ِبِهْم يـَْوَمِئٍذ َلَخِبيٌر 

  290 :الحديث رقم        

ا ، مَ اهللاِ  ولَ سُ يا رَ : ايبرَ عْ أَ  قالَ : قالَ  - َرِضَي اللُه َعنـَْها -رومْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
  .}رواه الرتمذي وغريه، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة{ .}يهِ فِ  خُ فَ نْـ يُـ  نٌ رْ قَـ  {:؟ قالَ ورُ الصّ 

  291 :الحديث رقم        
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 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ا َنْحَو اْلَعْرِش َمَخاَفَة َأْن يـُْؤَمَر بِالصْيَحِة { َل ِبِه، ُمْسَتِعدوِر ُمْنُذ وُكَما َطَرَف َصاِحُب الص

 ينَـْيِه َكوَْكَباِن ُدر ْبَل َأْن يـَْرَتد ِإلَْيِه َطْرفُُه، َكَأن َعيـْ رواه احلاكم يف مستدركه، وصححه األلباين { .}انِ قـَ
  .}يف السلسلة الصحيحة

  292 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قالَ  - َرِضَي اللُه َعنـَْها -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرو        
َيْمُكُث َأْربَِعينَ َيْخُرُج الدجاُل ِفي أُمِتي، {:- َوَسلمَ  َال َأْدِري َأْربَِعيَن يـَْوًما، َأْو َأْربَِعيَن  ،فـَ

َعُث اللُه ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َكأَنُه ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد فـََيْطلُُبُه  َشْهًرا، َأْو َأْربَِعيَن َعاًما، فـََيبـْ
يـُْهِلُكُه، ثُم َيْمُكُث الناُس َسْبَع ِسِنيَن لَْيَس  نَـْيِن َعَداَوٌة، ثُم يـُْرِسُل اللُه رِيًحا فـَ بـَْيَن اثـْ

ْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍة ِمْن َخْيٍر َأْو  َقى َعَلى َوْجِه اْألَْرِض َأَحٌد ِفي قـَ بَاِرَدًة ِمْن ِقَبِل الشْأِم، َفَال يـَبـْ
َبَضْتهُ   .َجَبٍل َلَدَخَلْتُه َعَلْيِه َحتى تـَْقِبَضهُ  َحتى َلْو َأن َأَحدَُكْم َدَخَل ِفي َكِبدِ  ،ِإيَماٍن ِإال قـَ

ْعتـَُها ِمْن َرُسوِل اللهِ : قَالَ  َقى ِشَراُر الناِس ِفي ِخفِة  :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِ فـََيبـْ
َيَتَمثُل َلُهُم الشْيطَاُن الطْيِر َوَأْحَالِم السَباِع، َال يـَْعرُِفوَن َمْعُروفًا َوَال يـُْنِكُروَن ُمْنكَ  ًرا، فـَ

يَـُقولُ  َيْأُمُرُهْم ِبِعَباَدِة اْألَْوثَاِن، َوُهْم ِفي َذِلَك  ؟َفَما تَْأُمُرنَا: فـَيَـُقوُلونَ  ؟َأَال َتْسَتِجيُبونَ : فـَ فـَ
َفُخ ِفي الصوِر، َفَال َيْسَمُعُه َأَحٌد  ،َدار ِرْزقـُُهمْ  ِإال َأْصَغى لِيًتا َورََفَع َحَسٌن َعْيُشُهْم، ثُم يـُنـْ

َيْصَعُق َوَيْصَعُق الناُس، ثُم  :، قَالَ رَُجٌل يـَُلوُط َحْوَض ِإبِِلهِ : َوَأوُل َمْن َيْسَمُعهُ  :، قَالَ لِيًتا فـَ
فـَتَـْنُبُت ، -نـُْعَماُن الشاك  - الظلّ  َمَطًرا َكأَنُه الطل َأوِ  -يـُْنِزُل اللهُ  :َأَو قَالَ  -يـُْرِسُل اللهُ 

َفُخ ِفيِه ُأْخَرى، فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُرونَ  يَا أَيـَها الناُس : ثُم يـَُقالُ ، ِمْنُه َأْجَساُد الناِس ثُم يـُنـْ
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: يـَُقالُ َأْخرُِجوا بـَْعَث الناِر، فَـ  :ثُم يـَُقالُ : ، قَالَ َهُلم ِإَلى رَبُكْم، َوِقُفوُهْم ِإنـُهْم َمْسُئوُلونَ 
َفَذاَك يـَْوَم َيْجَعُل : ، قَالَ ِمْن ُكل أَْلٍف ِتْسَع ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعينَ : فـَيـَُقالُ  ؟ِمْن َكمْ 
   .}رواه مسلم{ .}ِشيًبا َوَذِلَك يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساقٍ  ،اْلوِْلَدانَ 

  293 :الحديث رقم        

         :قَالَ  -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -الله عْنهَماَرِضي  - ِن اْبِن َعباسٍ عَ         
َنا ِإنا  ( :ُمث قـَرَأَ . ِإنُكْم َمْحُشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرال { َكَما َبَدْأنَا َأوَل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليـْ

َراِهيُم، َوِإن أُنَاًسا ِمْن َأْصَحاِبي يـُْؤَخُذ ِبِهْم َوَأوُل َمْن ُيْكَسى يَـ ). ُكنا فَاِعِلينَ  ْوَم اْلِقَياَمِة ِإبـْ
يَـُقولُ  يَن َعَلى : َذاَت الشَماِل، فَأَُقوُل َأْصَحاِبي َأْصَحاِبي، فـَ ُهْم َلْم يـََزاُلوا ُمْرَتدِإنـ

تَـُهْم، فَأَُقوُل َكَما قَاَل اْلَعْبُد  وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت :" الصاِلحُ َأْعَقاِبِهْم ُمْنُذ فَارَقـْ
ِإْن  )117(ِفيِهْم فـََلما تـََوفـْيَتِني ُكنَت أَْنَت الرِقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكل َشْيٍء َشِهيٌد 

ُهْم فَِإنـُهْم ِعَباُدَك َوِإْن تـَْغِفْر َلُهْم فَِإنَك أَْنَت اْلَعزِيُز الْ  بـْ رواه البخاري{. }َحِكيمُ تـَُعذ{.   

  294 :الحديث رقم        

اْسَتب َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمَني َوَرُجٌل ِمَن اْليَـُهوِد، : قَالَ  -هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  -يب ُهَريـَْرةَ أَ  نْ عَ         
: يـُْقِسُم ِبِه، فـََقاَل اْليَـُهوِدي َوالِذي اْصطَفى ُحمَمًدا َعَلى اْلَعاَلِمَني ِيف َقَسٍم : فـََقاَل اْلُمْسِلمُ 

َوالِذي اْصطََفى ُموَسى َعَلى اْلَعاَلِمَني، فـََرَفَع اْلُمْسِلُم ِعْنَد َذِلَك َيَدُه فـََلَطَم اْليَـُهوِدي، َفَذَهَب 
اَن ِمْن أَْمرِِه َوأَْمِر َفَأْخبَـَره بِالِذي كَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اْليَـُهوِدي ِإَىل َرُسوِل اللهِ 

ال ُتَخيـُروِني َعَلى ُموَسى، فَِإن  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلم -اْلُمْسِلِم، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 
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الناَس ُيْصَعُقوَن فََأُكوُن َأوَل َمْن يُِفيُق، فَِإَذا ُموَسى بَاِطٌش ِبَجاِنِب اْلَعْرِش، َفال َأْدِري 
ْبِلي، َأْم َكاَن ِممِن اْسَتثْـَنى اللُه تـََعاَلى َأَكانَ   البخاريأمحد و رواه { .}؟ِفيَمْن ُصِعَق فََأفَاَق قـَ

  }ومسلم وغريهم

  295 :الحديث رقم        

َ قَالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ          َعَلْيِه َصلى اللُه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ :
ُيْحَشُر الناُس على َثالِث َطراِئَق راِغِبيَن رَاِهبيَن، َواْثناِن َعَلى بَعيٍر، َوَثالثَـٌة  {:- َوَسلم

َعَلى بَعيٍر، َوَأْربَعـٌَة َعلى بَعير، َوَعَشَرٌة َعلى بَعيٍر، َوَتْحُشُر بَِقيتَـُهُم النـاُر، تَبيُت َمَعُهم 
ُهم َحيُث قـالوا، َوُتصِبُح َمَعُهم حيُث َأْصَبحوا، َوتُْمسي َمَعُهم حيُث باُتوا، َوَتقيُل َمعَ 

  .}رواه البخاري{ .}َحْيُث َأْمَسْوا

  296 :الحديث رقم        

يَا َنِيب اللِه، ُحيَْشُر اْلَكاِفُر َعَلى َوْجِهِه : َأن َرُجًال قَالَ : -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -سٍ نَ أَ  نْ عَ         
َيا قَاِدرًا َعَلى َأْن يُْمِشَيُه  {:اْلِقَياَمِة؟ قَالَ يـَْوَم  نـْ ْجَلْيِن ِفي الدِذي َأْمَشاُه َعَلى الرأَلَْيَس ال

  .}رواه البخاري ومسلم{. }؟َعَلى َوْجِهِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

  297 :الحديث رقم        

             :- َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قال -ماَرِضَي اُهللا َعنـْهُ  - ُعَمرَ  اْبنِ  نْ عَ         
َزَل اللُه ِبَقْوٍم َعَذابًا َأَصاَب اْلَعَذاُب َمْن َكاَن ِفيِهْم ثُم بُِعُثوا َعَلى َأْعَماِلِهمْ { . }ِإَذا أَنـْ
   .}رواه البخاري{
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  298 :الحديث رقم        

ْعُت النِيب : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َجابِرٍ  نْ عَ                        :يـَُقولُ  -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  - مسَِ
َعُث ُكل َعْبٍد َعَلى َما َماَت َعَلْيهِ  {    .}رواه مسلم{. }يـُبـْ

  299 :الحديث رقم        

َنَما َرُجٌل َواِقٌف ِبَعَرَفةَ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -اْبِن َعباسٍ  نْ عَ          ِإْذ َوَقَع َعْن رَاِحَلِتِه  ،بـَيـْ
 ،اْغِسُلوُه ِبَماٍء َوِسْدرٍ {:-َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب  ،َأْو قَاَل َفَأْوَقَصْتهُ  ،فـََوَقَصْتهُ 

َعُث يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبـًيا ،َوال ُتَحنطُوُه َوال ُتَخمُروا رَْأَسهُ  ،وََكفُنوُه ِفي ثـَْوبـَْينِ  رواه {. }فَِإنُه يـُبـْ
   .}البخاري

  300 :الحديث رقم        

ُكل   {:قَالَ  -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َأِيب ُهَريـْرَةَ  نْ عَ         
 ،ِإْذ طُِعَنْت تـََفجُر َدًما ،َكْلٍم ُيْكَلُمُه اْلُمْسِلُم ِفي َسِبيِل اللِه َيُكوُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَهْيَئِتَها

   .}رواه البخاري{ .}َواْلَعْرُف َعْرُف اْلِمْسكِ  ،اللْوُن َلْوُن الدمِ 

  301 :الحديث رقم        

 ،َدَعا بِِثَياٍب ُجُددٍ  ،أَنُه َلما َحَضَرُه اْلَمْوتُ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -اْخلُْدرِي َعْن َأِيب َسِعيٍد         
َعُث ِفي {:يـَُقولُ  - َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : فـََلِبَسَها ُمث قَالَ  ِإن اْلَميَت يـُبـْ

  .}رواه أبو داود وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة{ . }ثَِياِبِه الِتي َيُموُت ِفيَها
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  .-مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ لّ صَ  -ي بِ الن  ضِ وْ حَ  رِ ثَ وْ كَ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

َناَك اْلَكْوثـََر  :قال تعاىل         ِإن َشانَِئَك ُهَو  )2(َفَصل ِلَربَك َواْنَحْر  )1(ِإنا َأْعطَيـْ
تَـرُ    .}سورة الكوثر{ )3( اْألَبـْ

  302 :الحديث رقم        

َصلى الله َعَلْيِه  - أَْغَفى َرُسول الله: قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َماِلكٍ  ْبنِ  َعْن أََنسَ         
 فـََقاَل َرُسولُ  ِملَ َضِحْكت؟:ِإْغَفاَءة، فـََرَفَع رَْأسه ُمَتَبسًما، ِإما قَاَل َهلُْم، َوِإما قَاُلوا َلهُ  - َوَسلمَ 

ِبْسِم الله الرْحَمن : فـََقرَأَ . ِإنُه أُْنزَِلْت َعَلي آنًِفا ُسورَة{:-َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 
َناك اْلَكْوَثر ُسوله ؟ قَاُلوا الله َورَ  َهْل َتْدُروَن َما اْلَكْوثَر: ، َحىت َخَتَمَها فـََقالَ الرِحيم ِإنا َأْعطَيـْ

ِفي اْلَجنة، َعَلْيِه َخْير َكِثير، َتِرد َعَلْيِه  -َعز َوَجل  -ُهَو نـََهر َأْعطَانِيِه رَبي:  أَْعَلم، قَالَ 
ُهْم فََأُقول ُيْختَـَلج اْلَعْبد ِمنـْ يَا َرّب، ِإنُه ِمْن : أُمِتي يـَْوم اْلِقَياَمة، آنَِيته َعَدد اْلَكَواِكب، فـَ

  .}مسلمأمحد و رواه { .}كَ ِإنك َال َتْدِري َما َأْحَدثُوا بـَْعدَ : َقالأُمِتي، فـَيُـ 

  303 :الحديث رقم        

        :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قال َرُسوُل اللهِ : قال -ماَرِضَي اُهللا َعنـْهُ  - رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ         
رواه {. }وتِ ياقُ الْ وَ  ر ى الد لَ عَ  راهُ جْ مَ وَ  ،بٍ هَ ذَ  نْ مِ  اهُ تَ حافـ  ،ةِ ن جَ ي الْ فِ  رٌ هْ نَـ  رُ ثَـ وْ كَ لْ اَ  {

   }وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي. حسن صحيح: الرتمذي وقال

  304 :الحديث رقم        
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ِإن  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ  الَ قَ  :قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ةَ رَ مسَُ  نْ عَ         
. }َوِإني َأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكثـََرُهم ،َوِإنـُهْم يـََتَباَهْوَن أَيـُهْم َأْكثـَُر َوارَِدةً  ،لكل نَِبي َحْوًضا

كما فعل   وهذا احلديث مجيع أسانيده ضعيفة، لكن بعض العلماء حكم له بالقبول لكثرة أسانيده .الرتمذي رواه{
  }الصحيحةالسلسلة األلباين يف اإلمام 

  305 :الحديث رقم        

َنَما  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قاَل َرُسوُل اللهِ : قالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -سٍ نَ أَ  نْ عَ          بـَيـْ
فـََقاَل اْلَمَلك . اللْؤُلؤ اْلُمَجوفأَنَا َأِسير ِفي اْلَجنة، ِإْذ َعَرَض ِلي نـََهر َحافـَتاُه ِقَباب 

أََتْدِري َما َهَذا ؟ َهَذا اْلَكْوَثر الِذي َأْعطَاك الله، َوَضَرَب بَِيِدِه ِإَلى َأْرضه : الِذي َمَعهُ 
  .}ومسلم رواه البخاري{ . }فََأْخَرَج ِمْن ِطينه اْلِمْسك

  306 :الحديث رقم        

 :- ى اللُه َعَلْيِه َوَسلمل ــصَ  -قاَل َرُسوُل اللهِ : قالَ  َكَذِلكَ  - َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -َعْن أََنسٍ         
 سَ يْ ؤ، لَ ؤلُ الل  بابُ قُ  تاهُ اف ، حَ ضِ رْ اْألَ  رِ هْ لى ظَ ي عَ رِ جْ يَ  رٌ هْ نَـ  وَ ذا هُ إِ ر، فَ ثَ وْ كَ الْ  يتُ طِ عْ أُ  {
رواه {. }ؤُ لُ ؤْ الل  هُ باؤُ صْ حَ ر، وَ فَ ذْ أَ  كٌ سْ مِ  هُ تُ بَـ رْ ذا تُـ إِ ، فَ هِ تِ بَ رْ لى تُـ دي إِ يَ بِ  تُ بْ رَ ضَ فَ  ،وفاً قُ سْ مَ 

  }الصحيحةالسلسلة وصححه األلباين يف أمحد يف املسند، 

  307:الحديث رقم        

ُسِئَل   -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ  َأن  َكَذِلكَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن أََنسٍ         
َذاَك نـَْهٌر َأْعطَانِيِه اللُه يـَْعِني ِفي اْلَجنِة، َأَشد بـََياًضا ِمْن اللَبِن،  {:اْلَكْوثَِر فَقالَ   َعنْ 
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ٌر َأْعَناقـَُها َكَأْعَناِق اْلُجُزِر،  قَاَل  اَل ُعَمُر ِإن َهِذِه لَنَاِعَمٌة،قَ َوَأْحَلى ِمْن اْلَعَسِل، ِفيَها طَيـْ
َها: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ  وصححه  رواه أمحد يف املسند، {. }َأَكَلتـَُها َأْحَسُن ِمنـْ

  .}األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب

  308 :الحديث رقم        

ُهماَرِضَي اُهللا  - َعْن اْبِن ُعَمرَ          :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قاَل َرُسوُل اللهِ : قالَ  - َعنـْ
َورِيُحُه َأْطَيُب ِمْن  ،َماُؤُه أَبـَْيُض ِمْن اللَبنِ  ،َوَزَوايَاُه َسَواءٌ  ،َحْوِضي َمِسيَرُة َشْهرٍ {

َها َفَال َيْظَمأُ أَبدا ،وَِكيَزانُُه َكُنُجوِم السَماءِ  ،اْلِمْسكِ    .}رواه البخاري ومسلم{. }َمْن َشِرَب ِمنـْ

  309 :الحديث رقم         

تـَُرى   {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ   -قَاَل َنِيب الله :قال -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -أََنسٍ   نْ عَ         
   .}رواه مسلم{  .}ِمْن َعَدِد ُنُجوِم السَماءِ أَبَارِيُق الذَهِب َواْلِفضِة َأْكثـَُر  ِفيِه 

  310 :الحديث رقم         

 :يَا َرُسوَل اللِه، َما آنَِيُة احلَْْوِض؟ قَالَ : قـُْلتُ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب َذرّ         
َوالِذي نـَْفُس ُمَحمٍد بَِيِدِه، َآلنَِيُتُه َأْكثـَُر ِمْن َعَدِد ُنُجوِم السَماِء وََكَواِكِبَها، َأَال ِفي {

َها َلْم  َلِة اْلُمْظِلَمِة اْلُمْصِحَيِة آنَِيُة اْلَجنِة، َمْن َشِرَب ِمنـْ َيْشَخُب  ،آِخَر َما َعَلْيهِ  َيْظَمأْ الليـْ
ِمَن اْلَجنِة، َمْن َشِرَب ِمْنُه َلْم َيْظَمْأ، َعْرُضُه ِمْثُل طُوِلِه، َما بـَْيَن َعماَن ِإَلى ِفيِه ِميَزابَاِن 

َلَة، َماُؤُه َأَشد بـََياًضا ِمَن اللَبِن، َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسلِ  ورواه   ،رواه أمحد ومسلم يف صحيحه{. }أَيـْ
  . }كذلك الرتمذي
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  311: الحديث رقم        

ِإني { :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ   -قَاَل َنِيب الله: قال -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ثـَْوبََان َعْن         
 نْ عَ  لَ ئِ سُ فَ  .لَِبُعْقِر َحْوِضي َأُذوُد الناَس َألْهِل اْلَيَمِن َأْضِرُب ِبَعَصاَي َحتى يـَْرَفض َعَلْيِهمْ 

َبِن َوَأْحَلى َأَشد بـََياًضا ِمْن الل  :قالَ فَ  هِ رابِ شَ  نْ عَ  لَ ئِ سُ وَ  .انَ مّ ى عَ لَ ي إِ امِ قَ مَ  نْ مِ  :قالَ فَ  هِ ضِ رْ عِ 
 نْ مِ  رُ اآلخَ وَ  بٍ هَ ذَ  نْ ما مِ هُ دُ حَ أَ  ،ةِ ن جَ الْ  نَ مِ  هِ انِ دّ مُ يَ  يزابانِ مِ  فيهِ  ت غُ يَـ  ،ِمْن اْلَعَسلِ 

   .}رواه مسلم{. }قٍ رِ وَ 

  312: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َماِلكٍ  ْبن أََنسَ  نْ عَ         
َعاَء ِمْن اْلَيَمنِ  {:قَالَ  َلَة َوَصنـْ َكَعَدِد   ،َوِإن ِفيِه ِمْن اْألَبَارِيقِ  ،ِإن َقْدَر َحْوِضي َكَما بـَْيَن أَيـْ

 .}متفق عليه{ .}ُنُجوِم السَماءِ 

  313: الحديث رقم        

ِإن { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َلَة ِمْن َعَدٍن، َلُهَو َأَشد بـََياًضا ِمَن الثـْلِج، َوَأْحَلى  َعُد ِمْن أَيـْ ِمَن اْلَعَسِل بِاللَبِن، َحْوِضي أَبـْ

ْن َوَآلنَِيُتُه َأْكثـَُر ِمْن َعَدِد النُجوِم، َوِإني َألَُصد الناَس َعْنُه، َكَما َيُصد الرُجُل ِإِبَل الناِس عَ 
ْت ِألََحٍد ِمَن نـََعْم، َلُكْم ِسيَما لَْيسَ : يَا َرُسوَل اللِه، أَتـَْعرِفـَُنا يـَْوَمِئٍذ؟ قَالَ : قَاُلوا. َحْوِضهِ 

  .}رواه مسلم{. }األَُمِم، َتِرُدوَن َعَلي ُغرا ُمَحجِليَن ِمْن أََثِر اْلُوُضوءِ 
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  314 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعنـُْهما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو        
َيُض ِمَن اْلَوَرِق، َورَاِئَحُتُه َأْطَيُب {:- َوَسلمَ  َحْوِضي َمِسيَرُة َشْهٍر، َزَوايَاُه َسَواٌء، َوَماُؤُه أَبـْ

رواه أمحد { .}ِمَن اْلِمْسِك، وَِكيَزانُُه َكُنُجوِم السَماِء، َمْن َشِرَب ِمْنُه َفال َيْظَمُأ بـَْعَدُه أََبًدا
  .}والبخاري ومسلم

  315 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  – َلما أَفَاَء اللُه َعَلى َرُسولِهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن زَْيدِ         
َشْيًئا،  يـَْوَم ُحنَـْنيٍ، َقَسَم ِيف الناِس ِيف اْلُمَؤلَفِة قـُُلوبـُُهْم، وَملَْ يـُْعِط اْألَْنَصارَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

ُهْم َما َأَصاَب الناَس، َفَخطَبَـُهْم، فـََقالَ  يَا َمْعَشَر اْألَْنَصاِر،  أََلْم { :َفَكأَنـُهْم َوَجُدوا ِإْذملَْ ُيِصبـْ
ًال فـََهَداُكُم اللُه ِبي؟ وَُكْنُتْم ُمتَـَفرِقيَن فَأَلَفُكُم اللُه ِبي؟ َوَعاَلًة فََأْغَناُكمُ  ُه  َأِجْدُكْم ُضالالل

َما َيْمنَـُعُكْم َأْن ُتِجيُبوا َرُسوَل اللِه               : اللُه َوَرُسولُُه أََمن، قَالَ : ُكلَما قَاَل َشْيًئا قَاُلواِبي؟ 
َلْو ِشْئُتْم : اللُه َوَرُسولُُه أََمن، قَالَ : ُكلَما قَاَل َشْيًئا، قَاُلوا: قَالَ  ؟ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

         قـُْلُتْم ِجْئتَـَنا َكَذا وََكَذا، أَتـَْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب الناُس بِالشاِة َواْلَبِعيِر، َوَتْذَهُبوَن بِالنِبيّ 
ِإَلى رَِحاِلُكْم ؟ َلْوَال اْلِهْجَرُة َلُكْنُت اْمَرًأ ِمْن اْألَْنَصارِ، َوَلْو  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

َسَلَك الناُس َواِديًا َوِشْعًبا َلَسَلْكُت َواِدَي اْألَْنَصاِر َوِشْعبَـَها، اْألَْنَصاُر ِشَعاٌر، َوالناُس 
َرًة، فَاْصِبرُ  ،ِدثَارٌ  رواه أمحد { .}وا َحتى تـَْلَقْوِني َعَلى اْلَحْوضِ ِإنُكْم َستَـْلَقْوَن بـَْعِدي أُثـْ

  .}والبخاري ومسلم

  316 :الحديث رقم        
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أََتى  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 ،َوِإنا ِإْن َشاَء اللُه ِبُكْم َالِحُقونَ ،السَالُم َعَلْيُكْم َداَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنيَن { :اْلَمْقبـَُرَة فـََقالَ 

َنا ِإْخَوانـََنا ُتْم َأْصَحاِبي،  :َأَوَلْسَنا ِإْخَواَنَك يَا َرُسوَل اللِه، قَالَ : قَاُلوا .َوِدْدُت أَنا َقْد رَأَيـْ أَنـْ
َكْيَف تـَْعِرُف َمْن ملَْ يَْأِت بـَْعُد ِمْن أُمِتَك يَا َرُسوَل  :فـََقاُلوا .َوِإْخَوانـَُنا الِذيَن َلْم يَْأُتوا بـَْعدُ 

َلٌة بـَْيَن َظْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم  :اللِه ؟ فـََقالَ  ُمَحج رَُجًال َلُه َخْيٌل ُغر َأَال  ،بـُْهمٍ َأرَأَْيَت َلْو َأن
َلُه   ،فَِإنـُهْم يَْأُتوَن ُغرا ُمَحجِليَن ِمْن اْلُوُضوءِ  :بـََلى يَا َرُسوَل اللِه، قَالَ : قَاُلوا؟ يـَْعِرُف َخيـْ

؛  الرَِجاٌل َعْن َحْوِضي َكَما يَُذاُد اْلَبِعيُر الض َوأَنَا فـََرطُُهْم َعَلى اْلَحْوِض، َأَال لَُيَذاَدن
ُلوا بـَْعَدكَ : فـَيـَُقالُ . َأَال َهُلم : ِهمْ أُنَاِدي ُهْم َقْد َبدرواه مسلم{. }ُسْحًقا ُسْحًقا: فَأَُقولُ . ِإنـ{.  

  317 :الحديث رقم        

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َسْعدٍ  َعْن َسْهلَ         
َمْن َمر َعَلي َشِرَب، َوَمْن َشِرَب َلْم َيْظَمْأ أََبًدا، لََيرَِدن  ،فـََرُطُكْم َعَلى اْلَحْوضِ ِإني {

نَـُهْم، فََأُقولُ  َواٌم َأْعرِفـُُهْم َويـَْعرُِفوِني، ثُم ُيَحاُل بـَْيِني َوبـَيـْ : ِإنـُهْم ِمني، فـَيـَُقالُ : َعَلي َأقـْ
رواه البخاري {. }ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمْن َغيـَر بـَْعِدي: ِإنَك َال َتْدِري َما َأْحَدثُوا بـَْعَدَك، فََأُقولُ 

 .}ومسلم

  318 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسَ  نْ عَ         
تـُُهْم َورُِفُعوا ِإَلي اْخُتِلُجوا {:قَالَ  لََيرَِدن َعَلي اْلَحْوَض رَِجاٌل ِممْن َصاَحَبِني، َحتى ِإَذا رَأَيـْ
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 ِلي: ُدوِني، َفَألَُقوَلن ُأَصْيَحاِبي ُأَصْيَحاِبي، فـََليـَُقاَلن َك َال َتْدِري َما َأْحَدثُوا : َأْي َربِإن
  }ومسلم رواه البخاري{ .}بـَْعَدكَ 

  319 :الحديث رقم        

َنا أَنَا { :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ          بـَيـْ
تـُُهْم، َخَرَج رَُجٌل ِمْن بـَْيِني َوبـَْيِنِهْم،  : َهُلم، فـَُقْلتُ : فـََقالَ قَاِئٌم، ِإَذا زُْمَرٌة َحتى ِإَذا َعَرفـْ

ِإنـُهُم اْرَتدوا بـَْعَدَك َعَلى َأْدبَارِِهُم : َوَما َشْأنـُُهْم ؟ قَالَ : ِإَلى الناِر، َواللِه قـُْلتُ : أَْيَن ؟ قَالَ 
َهُلم، : فـََقالَ  اْلَقْهَقَرى، ثُم ِإَذا زُْمَرٌة َحتى ِإَذا َعَرفْـتـُُهْم، َخَرَج رَُجٌل ِمْن بـَْيِني َوبـَْيِنِهْم،

ِإنـُهُم اْرَتدوا بـَْعَدَك َعَلى : َما َشْأنـُُهْم ؟ قَالَ : ِإَلى الناِر، َواللِه قـُْلتُ : أَْيَن ؟ قَالَ : قـُْلتُ 
ُهْم ِإال ِمْثُل َهَمِل النـَعمِ    .}رواه البخاري{. }َأْدبَارِِهُم اْلَقْهَقَرى، َفَال أُرَاُه َيْخُلُص ِمنـْ

  320 :الحديث رقم        

ُهَما - َعباسٍ  اْبنِ  َعنْ          ى اللُه َعَلْيِه َصل  - اللهِ  َرُسولُ  ِفيَنا قَامَ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
 .ُغْرًال  ُعَراةً  ُحَفاةً  اللهِ  ِإَلى ُتْحَشُرونَ  ِإنُكمْ  الناُس، أَيـَها يَا{ :فـََقالَ  ِمبَْوِعظَةٍ  َخِطيًبا - َوَسلمَ 

َنا ِإنا ُكنا فَاِعِليَن  –  َأَال  .-}سورة األنبياء{-)104(َكَما َبَدْأنَا َأوَل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليـْ
 لَ  َوِإنَراِهيمُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ُيْكَسى اْلَخَالِئقِ  َأو  ِبرَِجالٍ  َسُيَجاءُ  َوِإنهُ  َأَال  ،- السَالم َعَلْيهِ  - ِإبـْ
 َتْدِري َال  ِإنكَ : فـَيـَُقالُ ! ؟ َأْصَحاِبي َرب  يَا: فََأُقولُ  الشَمالِ  َذاتَ  ِبِهمْ  فـَيـُْؤَخذُ  أُمِتي، ِمنْ 
وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت  -:الصاِلحُ  اْلَعْبدُ  قَالَ  َكَما فََأُقولُ  بـَْعَدَك، َأْحَدثُوا َما

ِإْن ) 117(ِفيِهْم فـََلما تـََوفـْيَتِني ُكْنَت أَْنَت الرِقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكل َشْيٍء َشِهيٌد 
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ُهْم فَِإنـُهْم ِعَباُدَك َوِإْن تـَْغِفْر َلُهْم فَِإنَك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  بـْ سورة املائدة{-)118(تـَُعذ{- .

تَـُهمْ  ُمْنذُ  َأْعَقاِبِهْم، َعَلى ُمْرَتدينَ  يـََزاُلوا َلمْ  ِإنـُهمْ : ِلي فـَيـَُقالُ  :قَالَ    .}مسلمرواه { .}فَارَقـْ

وا ثُ دَ حْ ا أَ مَ ِإنَك َال َتدِري : الُ قَ يُـ فَـ { :َوِيف رَِوايٍَة ِعْنَد ُمْسِلٍم أَْيضًا َعْن وَِكيٍع َوُمَعاذٍ         
  .}كَ دَ عْ بَـ 

  321 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن َأْمسَاَء بِْنِت َأِيب َبْكرٍ          ى اللُه َعَلْيِه َصل  - قَاَل النِيب : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُدوِني  ِإني َعَلى اْلَحْوِض، َحتى أَْنظَُر َمْن يَرُِد َعَلي ِمْنُكْم، َوَسيـُْؤَخُذ نَاسٌ { :- َوَسلمَ 
َهْل َشَعْرَت َما َعِمُلوا بـَْعَدَك؟ َواللِه َما َبرُِحوا : فـَيـَُقالُ . يَا َرب ِمني َوِمْن أُمِتي: فََأُقولُ 

  .}رواه البخاري{. }يـَْرِجُعوَن َعَلى َأْعَقاِبِهمْ 

  322: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَليِه َوَسلمَ  -مسَِعُت َرُسوَل اللهِ : قَاَلت - َرِضَي اُهللا َعْنها -َعن َعاِئَشةَ         
: َفَألَُقوَلن  ،فـََليـَُقطَعن رَِجاٌل ُدوِني ،ِإني َعَلى الَحوِض أَنَتِظُر َمن يَِرُدُه َعَلي ِمنُكم{:يـَُقولُ 

َما زَاُلوا َيرِجُعوَن َعَلى  ،ا َعِمُلوا بَعَدكَ ِإنَك َال َتدِري مَ : فـََليـَُقاَلن ِلي ،يَا َرب أُمِتي أُمِتي
  .}رواه أمحد وصححه كثري من احملققني{. }َأعَقاِبِهم

  

  .ابِ سَ حِ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ   
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بُوَن  :تعاىلقال          ِذي ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذِذيَن ظََلُموا  )21(َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل الاْحُشُروا ال
) 23(ِمْن ُدوِن اللِه فَاْهُدوُهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَجِحيِم  )22(َوَأْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يـَْعُبُدوَن 

) 26(َبْل ُهُم اْليَـْوَم ُمْسَتْسِلُموَن  )25(َما َلُكْم َال تـََناَصُروَن ) 24(َوِقُفوُهْم ِإنـُهْم َمْسُئوُلوَن 
  .}يسرة سو {

َوِإنُه  )43(فَاْسَتْمِسْك بِالِذي ُأوِحَي ِإلَْيَك ِإنَك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  :وقال تعاىل        
  .}سورة الزخرف{) 44(َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلوَن 

ثُم رُدوا ِإَلى اللِه َمْوَالُهُم اْلَحق َأَال َلُه اْلُحْكُم َوُهَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبيَن  :وقال تعاىل        
  .}سورة األنعام{) 62(

َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفَال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيًئا َوِإْن َكاَن  :وقال تعاىل        
َنا ِبَها وََكَفى بَِنا َحاِسِبيَن  ِمثْـَقاَل َحبةٍ    .}سورة األنبياء{ )47(ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ

ْنَساُن ِإنَك َكاِدٌح ِإَلى رَبَك َكْدًحا َفُمَالِقيِه  :وقال تعاىل         فََأما َمْن  )6(يَا أَيـَها اْإلِ
َقِلُب ِإَلى َأْهِلِه َمْسُرورًا  )8(َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا  )7(ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه   )9(َويـَنـْ

سورة { )12(َوَيْصَلى َسِعيًرا  )11(َفَسْوَف َيْدُعو ثـُُبورًا  )10(َوَأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِِه 
 .}اإلنشقاق

وَُكل ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتابًا  :وقال تعاىل        
  .}سورة اإلسراء{) 14(اقْـَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا  )13(يـَْلَقاُه َمْنُشورًا 
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ْنِذَر يـَْوَم التَال  :وقال تعاىل         ُهْم  )15(ِق لِيـُ يـَْوَم ُهْم بَاِرُزوَن َال َيْخَفى َعَلى اللِه ِمنـْ
اْليَـْوَم ُتْجَزى ُكل نـَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َال  )16(َشْيٌء ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم لِلِه اْلَواِحِد اْلَقهاِر 

  .}سورة غافر{. )17(ظُْلَم اْليَـْوَم ِإن اللَه َسرِيُع اْلِحَساِب 

فـََعِمَيْت َعَلْيِهُم  )65(َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيَـُقوُل َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِليَن  :وقال تعاىل        
َباُء يـَْوَمِئٍذ فـَُهْم َال يـََتَساَءُلوَن  فََأما َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فـََعَسى َأْن  )66(اْألَنـْ

  .}سورة القصص{) 67(َيُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحيَن 

َنا ِإيَابـَُهْم  :وقال تعاىل         َنا ِحَسابـَُهْم  )25(ِإن ِإلَيـْ    .}سورة الغاشية{) 26(ثُم ِإن َعَليـْ

فََأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه  )18(يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن َال َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة  :وقال تعاىل        
َرُءوا ِكَتابَِيْه  فـَُهَو ِفي  )20(ِإني ظَنَـْنُت أَني ُمَالٍق ِحَسابَِيْه  )19(بَِيِميِنِه فـَيَـُقوُل َهاُؤُم اقـْ

  .}سورة احلاقة{ِعيَشٍة رَاِضَيٍة 

يَـُقوُل  :وقال تعاىل          )25(يَا لَْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتابَِيْه َوَأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فـَ
َهَلَك  )28(َما َأْغَنى َعني َمالَِيْه  )27(لَْيتَـَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة  يَا  )26(َوَلْم َأْدِر َما ِحَسابَِيْه 

  .}سورة احلاقة{) 29(َعني ُسْلطَانَِيْه 

  323 :الحديث رقم        
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َنْحُن {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -اْبِن َعباسٍ  َعنْ         
أَْيَن اْألُمُة اْألُميُة َونَِبيـَها ؟ فـََنْحُن اْآلِخُروَن : آِخُر اْألَُمِم َوَأوُل َمْن ُيَحاَسُب، يـَُقالُ 

  .}جةلباين يف صحيح ابن ما، وصححه األبسند صحيح رجاله كلهم ثقاترواه ابن ماجة {. }اْألَوُلونَ 

  324 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َعِدي ْبِن َحامتٍِ         
يَـْنظُُر أَْيَمَن َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َسُيَكلُمُه {:- َوَسلمَ  َنُه تـُْرُجَماٌن فـَ َنُه َوبـَيـْ رَبُه، لَْيَس بـَيـْ

َفَال ِمْنُه، َفال يـََرى ِإَال َما َقدَم، َويـَْنظُُر َأْشَأَم ِمْنُه، َفَال يـََرى ِإال َما َقدَم، َويـَْنظُُر بـَْيَن َيَدْيِه 
 ُقوا الناَر تِْلَقاَء َوْجِهِه، فَاتـالن َبةٍ يـََرى ِإالَتْمَرٍة، َفَمْن َلْم َيِجْد فَِبَكِلَمٍة طَي اَر َوَلْو ِبِشق{ .

  .}الرتمذيو ومسلم رواه البخاري {

  325 :الحديث رقم        

 ثُم لَُتْسأَُلن يـَْوَمِئٍذ َعنْ : َلما نـَزََلْت َهِذِه اْآليَةَ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َا ُمهَا اْألَْسَوَدانِ  !؟َعْن َأي النِعيِم ُنْسَألُ  ،يَا َرُسوَل اللهِ : قَاَل الناسُ  .النِعيمِ  فَِإمن،  َواْلَعُدو
حسنه األلباين يف صحيح رواه الرتمذي و {. }ِإن َذِلَك َسَيُكونُ  :قَالَ  َوُسُيوفـَُنا َعَلى َعَواتِِقَنا؟ ،َحاِضرٌ 
  .}الرتمذي

  326 :الحديث رقم        

ُهَما -عن اْبِن ُعَمرَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يَـُقولُ {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ  أَتـَْعِرُف َذْنَب   :ِإن اللَه يُْدِني اْلُمْؤِمَن فـََيَضُع َعَلْيِه َكنَـَفُه َوَيْستـُُرُه فـَ
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يَـُقولُ  ؟َكَذا َورََأى ِفي نـَْفِسِه  ،َحتى ِإَذا قـَررَُه ِبُذنُوِبهِ . نـََعْم َأْي َرب  :أَتـَْعِرُف َذْنَب َكَذا؟ فـَ
َيا: قَالَ  ،أَنُه َهَلكَ  نـْ فـَيـُْعَطى ِكَتاَب . َوأَنَا َأْغِفُرَها َلَك اْليَـْومَ  ،َستَـْرتـَُها َعَلْيَك ِفي الد
يَـُقوُل اْألَْشَهاُد َهُؤَالِء الِذيَن َكَذبُوا َعَلى رَبِهْم َأَال َلْعَنُة  ،ْلَكاِفُر َواْلُمَناِفقُ َوَأما ا .َحَسَناتِهِ  فـَ

    .}رواه البخاري ومسلم{. }اللِه َعَلى الظاِلِمينَ 

  327 :الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشةَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ قَاَل َرُسوُل : قالتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يَا َرُسوَل اللِه، أَلَْيَس َقْد قَاَل اللُه ِيف  : قـُْلتُ . لَْيَس َأَحٌد ُيَحاَسُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإال َهَلكَ {

َذِلَك اْلَعْرُض، : ؟ قَالَ فََأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا:  ِكَتاِبهِ 
  .}ومسلم والرتمذي البخاريرواه {. }َوَلِكْن لَْيَس َأَحٌد ُيَحاَسُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإال َهَلكَ 

  328 :الحديث رقم        

َها -َعاِئَشةَ  َعنْ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َسأَْلُت َرُسوَل اللهِ : قالتْ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعنـْ
الرُجُل {:َما احلَِْساُب اْلَيِسُري ؟ فـََقالَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  ،فـَُقْلتُ  ،َعْن احلَِْساِب اْلَيِسريِ  - َوَسلمَ 

َها ،تـُْعَرُض َعَلْيِه ُذنُوبُهُ  رواه أمحد {. }ِإنُه َمْن نُوِقَش اْلِحَساَب َهَلكَ  ،ثُم يـَُتَجاَوُز َلُه َعنـْ
    .}ظالل اجلنة: صححه األلباين يفو 

  329 :الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشة         َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَاَلتْ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يَا : فـََلما اِْنَصَرَف قـُْلت. اللُهم َحاِسْبِني ِحَسابًا َيِسيًرا{:يـَُقول ِيف بـَْعض َصَالتِهِ  - َوَسلمَ 
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َأْن يـَْنظُر ِفي ِكَتابه فـََيَتَجاَوز لَُه َعْنُه، ِإنُه َمْن نُوِقَش : َرُسول الله، َما احلَِْساب اْلَيِسري؟ قَالَ 
صحيح على : ورواه احلاكم وقال ،ابن حبانو ابن خزمية و محد أ رواه{. }اْلِحَساب يَا َعاِئَشة يـَْومِئٍذ َهَلكَ 

  .}سناده جيدإ: وقال األلباين .رط مسلمش

  330 :الحديث رقم        

َهْل نـََرى َربـَنا يـَْوَم  ،قَالُوا يَا َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
 :قَاُلوا؟  لَْيَسْت ِفي َسَحابَةٍ َهْل ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة الشْمِس ِفي الظِهيَرِة {:اْلِقَياَمِة؟ قَالَ 

َلَة اْلَبْدِر لَْيَس ِفي َسَحابَةٍ  :قَالَ  .َال  : قَالَ  .َال  :قَاُلوا؟  فـََهْل ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة اْلَقَمِر لَيـْ
 .َأَحِدِهَما َال ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة رَبُكْم ِإال َكَما ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَةِ  ،فـََوالِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ 

يَـْلَقى اْلَعْبَد فـَيَـُقولُ  :قَالَ  ْر َلَك اْلَخْيَل  ،َأيْ  :فـَ ْجَك َوُأَسخْدَك َوُأَزوُفْل أََلْم ُأْكرِْمَك َوُأَسو
يَـُقوُل بـََلى ِبَل َوَأَذْرَك تـَْرَأُس َوتـَْرَبُع؟ فـَ يَـُقولُ  :قَالَ  :َواْإلِ ؟ فـَ َك ُمَالِقيفـَيَـُقوُل َأَفظَنَـْنَت أَن :

يَـُقولُ  :فـَيَـُقولُ  .َال  َأْي ُفْل أََلْم ُأْكرِْمَك  :فَِإني أَْنَساَك َكَما َنِسيَتِني، ثُم يـَْلَقى الثاِنَي فـَ
يَـُقولُ  ِبَل َوَأَذْرَك تـَْرَأُس َوتـَْرَبُع؟ فـَ ْر َلَك اْلَخْيَل َواْإلِ ْجَك َوُأَسخْدَك َوُأَزوبـََلى َأْي : َوُأَسو

 يَـُقولُ  فـَيَـُقولُ  .َرب يَـُقولُ  .َال  :َأَفظَنَـْنَت أَنَك ُمَالِقي ؟ فـَ فَِإني أَْنَساَك َكَما َنِسيَتِني، ثُم  :فـَ
يَـُقولُ  يَـُقوُل َلُه ِمْثَل َذِلَك فـَ يَا َرب آَمْنُت ِبَك َوِبِكَتاِبَك َوِبُرُسِلَك : يـَْلَقى الثاِلَث فـَ

يَـُقوُل َهاُهَنا ِإًذا قَاَل ثُم يـَُقاُل َوَصلْيُت َوُصْمُت َوَتَصدْقُت َويـُثْ  ِني ِبَخْيٍر َما اْسَتطَاَع، فـَ
ُيْخَتُم : َلهُ  ؟ فـَ ِذي َيْشَهُد َعَليُر ِفي نـَْفِسِه َمْن َذا الَعُث َشاِهَدنَا َعَلْيَك، َويـَتَـَفك اْآلَن نـَبـْ

 ،فـَتَـْنِطُق َفِخُذُه َوَلْحُمُه َوِعظَاُمُه ِبَعَمِلهِ  اْنِطِقي، :َعَلى ِفيِه َويـَُقاُل ِلَفِخِذِه َوَلْحِمِه َوِعظَاِمهِ 
  }  واه مسلم{. }َوَذِلَك الِذي َيْسَخُط اللُه َعَلْيهِ  ،َوَذِلَك اْلُمَناِفقُ  ،َوَذِلَك لِيـُْعِذَر ِمْن نـَْفِسهِ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

241 

  331 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  - النِيب  أن -امَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -لبَ جَ  نِ بْ  عاذَ مُ وَ  ميلَ سْ اْألَ  ةَ زَ رَ  بَـ ِيب أَ  نْ عَ         
َال تـَُزوُل َقَدُم اْبِن آَدَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد رَبِه َحتى ُيْسَأَل َعْن {:قالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

َناُه، َوَعْن َشَباِبِه ِفيَم أَْبَالُه، َوَماِلهِ : َخْمسٍ  َفَقُه،  َعْن ُعُمرِِه ِفيَم َأفـْ ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم أَنـْ
وصححه  صحيح اجلامع وحسنه األلباين يف وأبو يعلى والطرباين، أخرجه الرتمذي{. }َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِلمَ 

  .}يف السلسلة الصحيحة

  332 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ  َخرَجَ : قال -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -بٍ يْ سَ يب عُ أَ  نْ عَ         
ُمث َمر بُِعَمَر َفَدَعاُه  ،ُمث َمر بَِأِيب َبْكٍر َفَدَعاُه َفَخرََج إِلَْيهِ  ،َفَمر ِيب َفَدَعاِين إِلَْيِه َفَخَرْجتُ  ،لَْيًال 

َأْطِعْمَنا  {:فَاْنطََلَق َحىت َدَخَل َحاِئطًا لِبَـْعِض اْألَْنَصاِر  فـََقاَل ِلَصاِحِب اْحلَاِئطِ  ،َفَخرََج إِلَْيهِ 
َوَأْصَحابُُه ُمث  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفَجاَء ِبِعْذٍق فـََوَضَعُه َفَأَكَل، َفَأَكَل َرُسوُل اللهِ . ُبْسًرا

َفَأَخَذ ُعَمُر اْلِعْذَق َفَضَرَب : قَالَ  .لَُتْسأَُلن َعْن َهَذا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  :ِرَب فـََقالَ َدَعا ِمبَاٍء بَارٍِد َفشَ 
يَا َرُسوَل : ُمث قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِبِه اْألَْرَض َحىت تـََناثـََر اْلُبْسُر ِقَبَل َرُسوِل اللهِ 

ِخْرَقٍة َكف ِبَها الرُجُل : نـََعْم ِإال ِمْن َثَالثٍ  :وَن َعْن َهَذا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ؟ قَالَ أَئِنا َلَمْسُئولُ  ،اللهِ 
 َواْلُقر ُل ِفيِه ِمْن اْلَحرِبَها َجْوَعَتُه، َأْو َحَجٍر يـََتَدخ رواه أمحد {. }َعْورََتُه، َأْو ِكْسَرٍة َسد

  .}لرتغيبصحيح الرتهيب وا :حسنه األلباين يفو 

  333 :الحديث رقم        
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َخرََج َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َلٍة فَِإَذا ُهَو بَِأِيب َبْكٍر َوُعَمَر فـََقالَ  َما َأْخَرَجُكَما ِمْن بـُُيوِتُكَما َهِذِه الساَعَة {:َذاَت يـَْوٍم َأْو لَيـْ

َوأَنَا َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َألَْخَرَجِني الِذي َأْخَرَجُكَما  :اجلُْوُع يَا َرُسوَل اللِه، قَالَ : ؟ قَاَال 
: بـَْيِتِه، فـََلما رَأَْتُه اْلَمْرأَُة قَاَلتْ فـََقاُموا َمَعُه َفأََتى َرُجًال ِمْن اْألَْنَصاِر فَِإَذا ُهَو لَْيَس ِيف  .ُقوُموا

َذَهَب  :؟ قَاَلتْ أَْيَن ُفَالنٌ  :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َمْرَحًبا َوأَْهًال، فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اللهِ 
 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - هِ ِإْذ َجاَء اْألَْنَصارِي فـََنظََر ِإَىل َرُسوِل الل  ،َيْستَـْعِذُب لََنا ِمْن اْلَماءِ 

، قَالَ : َوَصاِحبَـْيِه ُمث قَالَ  ِه َما َأَحٌد اْليَـْوَم َأْكَرَم َأْضَياًفا ِمينفَاْنطََلَق َفَجاَءُهْم ِبِعْذٍق : احلَْْمُد لِل
َصلى اللُه  -فـََقاَل لَُه َرُسوُل اللهِ  :ُكُلوا ِمْن َهِذِه، َوَأَخَذ اْلُمْديَةَ : ِفيِه ُبْسٌر َوَمتٌْر َوُرَطٌب فـََقالَ 

فـََلما  ،َفَذَبَح َهلُْم َفَأَكُلوا ِمْن الشاِة َوِمْن َذِلَك اْلِعْذِق َوَشرِبُوا! ِإياَك َواْلَحُلوبَ  :- َعَلْيِه َوَسلمَ 
َوالِذي نـَْفِسي : ِألَِيب َبْكٍر َوُعَمرَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأْن َشِبُعوا َوَرُووا قَاَل َرُسوُل اللهِ 

ثُم َلْم تـَْرِجُعوا  ،لَُتْسأَُلن َعْن َهَذا النِعيِم يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َأْخَرَجُكْم ِمْن بـُُيوِتُكْم اْلُجوعُ  ،بَِيِدهِ 
  }مسلمرواه { . }َحتى َأَصاَبُكْم َهَذا النِعيمُ 

  334 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
أََلْم : َأْن يـَُقاَل َلهُ  ،ِإن َأوَل َما ُيْسَأُل َعْنُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَْعِني اْلَعْبَد ِمْن النِعيمِ  {:- َوَسلمَ 

صحيح  :وصححه األلباين يف، أخرجه الرتمذي{ .}ُنِصح َلَك ِجْسَمَك َونـُْرِوَيَك ِمْن اْلَماِء اْلَبارِدِ 
  .}الرتمذي

  335 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ِإن َأوَل َما ُيَحاَسُب الناُس ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َأْعَماِلِهْم الصَالُة قَاَل يـَُقوُل رَبـَنا {:- َوَسلمَ 

ْن َكاَنْت تَامًة  َجل َوَعز ِلَمَالِئَكِتِه َوُهَو َأْعَلُم اْنظُُروا ِفي َصَالِة َعْبِدي أََتمَها َأْم نـََقَصَها فَإِ 
َها َشْيًئا قَاَل اْنظُُروا َهْل ِلَعْبِدي ِمْن َتَطوٍع فَِإْن َكاَن  تَـَقَص ِمنـْ ُكِتَبْت َلُه تَامًة َوِإْن َكاَن انـْ

رواه أبو { .}َلُه َتَطوٌع قَاَل أَِتموا ِلَعْبِدي َفرِيَضَتُه ِمْن َتَطوِعِه ثُم تـُْؤَخُذ اْألَْعَماُل َعَلى َذاُكمْ 
  .}داود وصححه األلباين يف صحيح أيب داود

  336 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َسِعيٍد اْخلُْدرِي  َعْن َأيب        
ُيْحَبُسوَن َعَلى قـَْنَطَرٍة بـَْيَن اْلَجنِة َوالناِر، فـَيـَُقص {:- َوَسلمَ  َيْخُلُص اْلُمْؤِمُنوَن ِمَن الناِر فـَ

بُوا َونـُقوا ُأِذَن َلُهْم ِفي  ى ِإَذا ُهذَيا، َحت نـْ نَـُهْم ِفي الد لِبَـْعِضِهْم ِمْن بـَْعٍض َمظَاِلُم َكاَنْت بـَيـْ
 ِة، فـََوالِة ِمْنُه ِبَمْنزِلِِه  ُدُخوِل اْلَجنٍد بَِيِدِه، َألََحُدُهْم َأْهَدى ِبَمْنزِِلِه ِفي اْلَجنِذي نـَْفُس ُمَحم

  .}البخاريرواه {. }الدنْياَكاَن ِفي 

  337 :الحديث رقم        

  :-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
ْبَل َأَال َيُكوَن { ْلَيَتَحلْلُه ِمْنُه اْليَـْوَم قـَ َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ِألَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه َأْو َشْيٍء فـَ

ُكْن لَُه َحَسَناٌت ِديَناٌر َوَال ِدْرَهٌم ِإْن َكاَن لَُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه َوِإْن َلْم تَ 
 .}البخاريرواه { .}ُأِخَذ ِمْن َسيَئاِت َصاِحِبِه َفُحِمَل َعَلْيه
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  338 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َمْسُعودٍ         
َلْم يُوَجْد َلُه ِمَن اْلَخْيِر َشْيٌء، ِإال أَنُه َكاَن ُيَخاِلُط ُحوِسَب رَُجٌل ِممْن  { َلُكْم، فـَ بـْ َكاَن قـَ

َعز  -قَاَل اللهُ : الناَس وََكاَن ُموِسًرا، َفَكاَن يَْأُمُر ِغْلَمانَُه َأْن يـََتَجاَوُزوا َعِن اْلُمْعِسِر، قَالَ 
 ِبَذِلَك ِمْنُه، تَ  :-َوَجل ىورو . حديث حسن صحيح: الرتمذي وقال رواه{. }َجاَوُزوا َعْنهُ َنْحُن َأَحق 

  }البخاري ومسلم عن أيب هريرة مثله

  339 :الحديث رقم        

َكاَن   -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َنِيب اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َماِلكٍ  ْبنِ  َنسَ أَ َعْن         
يـَُقاُل َلهُ ُيَجاُء {:يـَُقولُ  َأرَأَْيَت َلْو َكاَن َلَك ِمْلُء اْألَْرِض َذَهًبا : بِاْلَكاِفِر يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَ

يـَُقاُل َلهُ . نـََعمْ : َأُكْنَت تـَْفَتِدي ِبِه؟ فـَيَـُقولُ  . }َقْد ُكْنَت ُسِئْلَت َما ُهَو أَْيَسُر ِمْن َذِلكَ : فـَ
  }البخاري ومسلمرواه {

  340 :الحديث رقم        

     :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َحتى يـَُقاَد لِلشاِة اْلَجْلَحاِء ِمْن الشاِة  ،لَتـَُؤدن اْلُحُقوَق ِإَلى َأْهِلَها يـَْوَم اْلِقَياَمةِ {

    .}رواه مسلم{. }اْلَقْرنَاءِ 

  341 :الحديث رقم        
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         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َذرهِ  -َرِضَي اللَرُسوَل الل مَ  -َأنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَجاِلًسا َكانَ   -َصل 
َها، قَالَ  َصلى  -َفَضِحَك َرُسوُل اللهِ : َوَشاتَاِن تـَْقَرتِنَاِن، فـََنَطَحْت ِإْحَداُمهَا اُألْخَرى َفَأْجَهَضتـْ

َعِجْبُت َلَها، َوالِذي {:َما ُيْضِحُكَك يَا َرُسوَل اللِه ؟ قَالَ : ، َفِقيَل لَهُ - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
   .}إسناده حسن متصل: قال أمحد شاكرو  ،رواه أمحد{. }لَيـَُقاَدن َلَها يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ،نـَْفِسي بَِيِدهِ 

 

  يزانِ مِ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 
  .َوأنُه ُذو َكفتَـْيِن َحِقيِقَيتَـْينِ 

  
َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفَال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيًئا َوِإْن َكاَن  :قال تعاىل        

َنا ِبَها وََكَفى بَِنا َحاِسِبيَن    .}سورة األنبياء{) 47(ِمثْـَقاَل َحبٍة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ

َوَمْن َخفْت  )102(ُم اْلُمْفِلُحوَن َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك هُ  :قال تعاىلو         
ُفَسُهْم ِفي َجَهنَم َخاِلُدوَن  تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم الناُر ) 103(َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك الِذيَن َخِسُروا أَنـْ

  .}سورة املؤمنون{) 104(َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن 

َوَأما َمْن ) 7(فـَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة  )6(ُنُه فََأما َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِي :قال تعاىلو         
  .}سورة القارعة{) 9(فَأُمُه َهاِويٌَة  )8(َخفْت َمَوازِيُنُه 
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 )8(َواْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ اْلَحق َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  :وقال تعاىل        
ُفَسُهْم ِبَما َكانُوا بَِآيَاتَِنا َيْظِلُموَن  سورة {) 9(َوَمْن َخفْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك الِذيَن َخِسُروا أَنـْ

  }عرافاأل

ُأولَِئَك الِذيَن َكَفُروا ِبَآيَاِت رَبِهْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَال نُِقيُم  :وقال تعاىل        
  }سورة الكهف{ )105(َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا 

ُتْجَزْوَن َما ُكْنُتْم َوتـََرى ُكل أُمٍة َجاثَِيًة ُكل أُمٍة ُتْدَعى ِإَلى ِكَتاِبَها اْليَـْوَم  :وقال تعاىل        
 )29(َهَذا ِكَتابـَُنا يـَْنِطُق َعَلْيُكْم بِاْلَحق ِإنا ُكنا َنْستَـْنِسُخ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ) 28( تـَْعَمُلونَ 

  .}سورة اجلاثية{

َها َويـُْؤِت ِمْن ِإن اللَه َال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعفْ  :وقال تعاىل        
  .}سورة النساء{) 40(َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًما 

َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل  )6(يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر الناُس َأْشَتاتًا لِيـَُرْوا َأْعَماَلُهْم  :وقال تعاىل        
ًرا يـََرُه    .}سورة الزلزلة{) 8(َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍة َشرا يـََرُه ) 7(َذرٍة َخيـْ

  342 :الحديث رقم        

       :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - انَ مَ لْ سَ  نْ عَ         
َلْو ُوِزَن فيِه السَمَواُت واألرُض َلَوَسَعْت، فَتقوُل { يُوَضُع الِميَزان يوَم القيامِة، فـَ

من َخْلِقي، فَتقوُل  ِلَمْن ِشْئتُ : يا َرب ِلَمْن يِزُن هذا؟ فيقوُل اُهللا تعالى: المالئكةُ 
سبحاَنَك ما َعَبْدناَك حق ِعباَدِتَك، ويُوَضُع الصَراُط ِمْثَل َحد الُموَسى،  :المالئكةُ 
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: ي، فَيقولونَ َمْن ِشْئُت من َخْلقِ : َمْن ُتِجيُز على هذا؟ فيقولُ : فَتقوُل المالئكةُ 
وصححه األلباين لغريه يف صحيح الرتغيب  ،رواه احلاكم{. }سبحاَنَك ما َعَبْدناَك حق ِعباَدِتكَ 

  .}والرتهيب

  343 :الحديث رقم        

وََكاَن َدِقيَق  ،َكاَن َجيَْتِين ِسَواًكا ِمَن اَألرَاكِ   هُ ن أَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اْبِن َمْسُعودٍ  نْ عَ         
َصلى الله َعَلْيِه  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  ،َفَضِحَك اْلَقْوُم ِمْنهُ  ،َفَجَعَلِت الريُح َتْكَفُؤهُ ، الساقـَْنيِ 

ِه َوالِذي نـَْفِسي بَِيدِ  {:فـََقالَ  .يَا َنِيب اللِه ِمْن ِدقِة َساقـَْيهِ : قَاُلوا ؟ِمم َتْضَحُكونَ {:- َوَسلمَ 
َقُل ِفي اْلِميَزاِن ِمْن ُأُحدٍ  صححه ووافقه و  احلاكمرواه و  .أبو داود وابن حبانرواه أمحد { .}َلُهَما أَثـْ

   .}وحسن األلباين إسناده يف شرح الطحاوي .الذهيب

  344: الحديث رقم        

ْرَداءِ       ُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب الدمسَِْعُت : قَالَ  -َرِضَي الل ِيبمَ  -النه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- 
َقُل ِمْن ُحْسِن اْلُخُلِق َوِإن َصاِحَب ُحْسِن {: يـَُقولُ  َما ِمْن َشْيٍء يُوَضُع ِفي اْلِميَزاِن أَثـْ

ُلُغ بِِه َدرََجَة َصاِحِب الصْوِم َوالصالةِ  صحيح لباين يف رواه الرتمذي، صححه األ{  .}اْلُخُلِق لََيبـْ
  .}ويف صحيح اجلامع لرتمذيا

  345 :الحديث رقم        
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ْرَداءِ       ُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب الدقَالَ  كَ لِ ذَ كَ  -َرِضَي الل : ِيبه عَ  -قال النى اللمَ َصلَلْيِه َوَسل:  
َقُل في ِميَزاِن الُمْؤِمِن يـَْوَم الِقَيامِة ِمْن ُخُلٍق َحَسٍن، { فَِإّن اهللا تعالى َما من شْيٌء أَثـْ

  .}رواه الرتمذي، صححه األلباين يف صحيح الرتمذي ويف صحيح اجلامع{ . }ليُْبِغُض الفاِحَش الَبِذيءَ 

  346: الحديث رقم        

ْرَداءِ       ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب الدَكَذِلَك قَالَ  - َرِضَي الل : ِيبه َعَلْيِه  -مسَِْعُت النى اللَصل
َما ِمْن َشْيٍء يُوَضُع ِفي اْلِميَزاِن أَثـَْقُل ِمْن ُحْسِن اْلُخُلِق، َوِإن َصاِحَب {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

ُلُغ ِبِه َدرََجَة َصاِحِب الصْوِم َوالصالة رواه الرتمذي، وصححه األلباين يف {. }ُحْسِن اْلُخُلِق لََيبـْ
  }صحيح سنن الرتمذي

  347: الحديث رقم        

َمْن {:-َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -قال النِيب : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن أِيب ُهَريـَْرةَ      
اْحَتَبَس فـََرسًا في َسِبيِل اِهللا إيَمانًا باهللا، وتصديقًا ِبَوْعِدِه، فَإن ِشبَـَعُه َورِيُه َوَرْوثَُه َوبـَْوَلُه 

  .}البخاري والنسائيو  أمحد رواه{. } َياَمةفي ِميَزانِِه يـَْوَم القِ 

  348: الحديث رقم        

َصلى  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ     
ُتوَضُع اْلَمَوازِيُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة، فـَيـُْؤَتى بِالرُجِل فـَُيوَضُع ِفي ِكفٍة، {:- اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

َتَماَيَل ِبِه اْلِميَزاُن، قَالَ  َعُث ِبِه ِإَلى الناِر، قَالَ : فـَُيوَضُع َما ُأْحِصَي َعَلْيِه، فـَ فَِإَذا : فـَيُبـْ
َال تـَْعَجُلوا، َال تـَْعَجُلوا، فَِإنُه َقْد بَِقَي : رْحَمِن يـَُقولُ ُأْدِبَر ِبِه، ِإَذا َصاِئٌح َيِصيُح ِمْن ِعْنِد ال
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، َحتى َيِميَل ِبِه َضُع َمَع الرُجِل ِفي ِكفةٍ َلُه، فـَيـُْؤَتى بِِبطَاَقٍة ِفيَها َال ِإَلَه ِإال اللُه فـَُتو 
جال الصحيح، ورواه الرتمذي باختنصار، رواه أمحد وفيه ابن لعيهة وحديثه حسن وبقية رجاله ر {. }اْلِميَزانُ 

  .}شرح الطحاوية: ، وضعفه األلباين يفإسناده صحيح: وقال أمحد شاكر يف مسند أمحد

  349: الحديث رقم        

  :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -النِىب : قَالَ   :قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ُهَريـْرَةَ  َأِيب  نْ عَ         
ُسْبَحاَن   : َكِلَمَتاِن َحِبيَبَتاِن ِإَلى الرْحَمِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَساِن، ثَِقيَلَتاِن ِفى اْلِميَزانِ {

  .}رواه البخاري{  .} ُسْبَحاَن اللِه اْلَعِظيمِ   اللِه َوِبَحْمِدهِ 

  350: الحديث رقم        

         :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه وَسلمَ  -َرُسوَل اللهِ  ن أَ  -َعْنهُ َرِضَي اللُه  - ةَ يَ اوِ عَ مُ  نْ عَ         
ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َشْطُر اِإليَماِن، َواْلَحْمُد لِلِه ِمْلُء اْلِميَزاِن، َوالتْسِبيُح َوالتْكِبيُر ِمْلُء  {

ُر ِضَياٌء، َواْلُقْرآُن ُحجٌة َلَك َأْو السَماِء َواَألْرِض، َوالصالَُة نُوٌر، َوالزَكاُة بُـ  ْرَهاٌن، َوالصبـْ
رواه النسائي وابن ماجة، وأمحد { .}َأْو ُموِبُقَها َباِئٌع نـَْفَسُه َفُمْعِتُقَهاَعَلْيَك، ُكل الناِس يـَْغُدو، فَـ 

  .}لباين يف صحيح ابن ماجةوصححه األ

  351: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َماِلٍك اَألْشَعرِي َعْن َأِيب         
الطُهوُر َشْطُر اِإليَماِن، والَحْمُد للِه َتْمُأل الِميَزاَن، وُسْبَحاَن اللِه والَحْمُد للِه {:- وَسلمَ 

ُر َتْمآلِن أو َتْمُأل َما بـَْيَن السَماِء  واَألْرِض، والصالُة نُوٌر، والصَدَقُة بـُْرهاٌن، والصبـْ
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فَباِئٌع نـَْفَسُه فُمْعِتُقها أو : ِضياٌء، والُقْرآُن ُحجٌة َلَك أو َعَلْيَك، ُكل الناِس يـَْغُدو
  .}رواه مسلم{. }ُموِبُقَها

  352: الحديث رقم        

   :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -اللُه َعْنهُ َرِضَي  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َفال نُِقيُم  :ُمث قـَرَأَ . ِإنُه لََيْأِتي الرُجُل اْلَعِظيُم السِميُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ال َيِزُن َجَناَح بـَُعوَضةٍ {

  .}اري ومسلمرواه البخ{. }َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا

  353 :الحديث رقم        

ُهما -رومْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ          َصلى الله َعَلْيِه  -َرُسوُل اللهِ : قَالَ  :قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يَـْنُشُر  ،اْلِقَياَمةِ ِإن اللَه َسُيَخلُص رَُجًال ِمْن أُمِتي َعَلى رُُءوِس اْلَخَالِئِق يـَْوَم {:- َوَسلمَ  فـَ

 اْلَبَصرِ   ،َعَلْيِه ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن ِسِجال ِمْثُل َمد ِسِجل يـَُقولُ  ،ُكل ؟أَتـُْنِكُر ِمْن َهَذا َشْيًئا :ثُم 
يَـُقولُ  ؟َأظََلَمَك َكَتَبِتي اْلَحاِفظُونَ  يَـُقولُ  ؟َأفـََلَك ُعْذرٌ  :فـَيَـُقولُ  .َال يَا َرب  :فـَ  ال يَا :فـَ

 َلَك ِعْنَدنَا َحَسَنةً  ،بـََلى :فـَيَـُقولُ  .َرب ُه ال ظُْلَم َعَلْيَك اْليَـْومَ  ،ِإنَتْخُرُج ِبطَاَقٌة  .فَِإن فـَ
يَـُقولُ  .ِفيَها َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه َوَأْشَهُد َأن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ   .اْحُضْر َوْزَنكَ  :فـَ

يَـُقولُ   :قَالَ  .ِإنَك ال ُتْظَلمُ  :فـََقالَ  ؟يَا َرب َما َهِذِه اْلِبطَاَقُة َمَع َهِذِه السِجالتِ  :فـَ
 ،َوثـَُقَلِت اْلِبطَاَقةُ  ،َفطَاَشِت السِجالتُ  ،َواْلِبطَاَقُة ِفي ِكفةٍ  ،فـَُتوَضُع السِجالُت ِفي ِكفةٍ 

هذا حديث : والرتمذي وابن ماجة، وقال احلاكميف املسند  أمحدرواه { .}َفال يـَثْـُقُل َمَع اْسِم اللِه َشْيءٌ 
  .}صحيح سنن الرتمذي: أنظر. وصححه األلباين. صحيح مل خيرج يف الصحيحني، وهو صحيح على شرط مسلم
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  اطِ رَ الص ُوُروِد بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 
  

ثُم نـَُنجي  )71(َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َواِرُدَها َكاَن َعَلى رَبَك َحْتًما َمْقِضيا  :قال تعاىل       
  .}سورة مرمي{) 72(الِذيَن اتـَقْوا َوَنَذُر الظاِلِميَن ِفيَها ِجِثيا 

َراَط فَأَنى يـُْبِصُروَن َوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعَلى َأْعيُِنِهْم فَاْسَتبَـُقوا الص  :وقال تعاىل        
سورة {) 67(َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكانَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيا َوَال يـَْرِجُعوَن ) 66(

  .}يس

ِمْن  يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلِذيَن َآَمُنوا اْنظُُرونَا نـَْقَتِبسْ  :وقال تعاىل        
نَـُهْم ِبُسوٍر َلُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرْحَمةُ   نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بـَيـْ

تَـْنُتْم  )13(َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب  يـَُناُدونـَُهْم أََلْم َنُكْن َمَعُكْم قَاُلوا بـََلى َوَلِكنُكْم فـَ
ْبُتْم َوَغرْتُكُم اْألََماِني َحتى َجاَء َأْمُر اللِه َوَغرُكْم بِاللِه اْلَغُرورُ أَنـْفُ   َسُكْم َوتـََربْصُتْم َواْرتـَ

  .}سورة احلديد{) 14(

  354 :الحديث رقم        

ُهما - ْبِن َعْبِد اللهِ  َجاِبرَ  نْ عَ          ٍر أَنـَها مسََِعِت  َأْخبَـَرْتِىن : قال -َرِضَي اللُه َعنـْ ُمَبش أُم
 ِىبمَ  - النه َعَلْيِه َوَسلى اللارَ {:يـَُقوُل ِعْنَد َحْفَصةَ  -َصلهُ  -َال َيْدُخُل النِمْن  -ِإْن َشاَء الل

، فَانـْتَـَهَرَهابـََلى يَا َرُسوَل اللِه؟ : قَاَلتْ  .َأْصَحاِب الشَجَرِة َأَحٌد؛ الِذيَن بَايـَُعوا َتْحتَـَها
َقْد قَاَل : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل النِىب . َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َواِرُدَها: فـََقاَلْت َحْفَصةُ 

  }أخرجه مسلمٌ {. }ثُم نـَُنجى الِذيَن اتـَقْوا َوَنَذُر الظاِلِميَن ِفيَها ِجِثيا: -َعز َوَجل  -اللهُ 
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  355 :الحديث رقم        

ُهما - َأِيب ُهَريـْرَةَ  نْ عَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قال -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُيْضَرُب الصَراُط بـَْيَن َظْهَرْي َجَهنَم، فََأُكوُن أَنَا َوأُمِتي ِفي َأوِل َمْن َيُجوُز، َوال يـََتَكلُم { 

اللُهم َسلْم َسلْم، َوِفي َجَهنَم َكاللِيُب َكَشْوِك : يـَْوَمِئٍذ ِإال الرُسُل، َفُدَعاُء الرُسِل يـَْوَمِئذٍ 
ُتْم َشْوَك السْعَداِن ؟ : َل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ السْعَداِن، قَا : قَاُلواَهْل رَأَيـْ

َر أَنُه َما َيْدِري َما َقْدُر ِعَظِمَها ِإال اللُه تـََعاَلى :نـََعْم، قَالَ   ،فَِإنـَها ِمْثُل َشْوِك السْعَداِن، َغيـْ
  .}رواه أمحد، وعند مسلم والبخاري مثله بطوله{ .}ِهمْ فـََتْخَطُف الناَس بَِأْعَمالِ 

  356: الحديث رقم        

ْعُت َرُسوَل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِ
َناِدي ُمَنادٍ {:يقول - َوَسلمَ  يـُ يَا أَيـَها الناُس، أََلْم تـَْرُضوا : َيْجَمُع اللُه الناَس يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَ

ِمْن رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم َوَصورَُكْم َوَرزََقُكْم َأْن يـَُولَي ُكل ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َما َكاَن يـَْعُبُد ِفي 
َيا َويـَتَـَولى ؟ أَ  نـْ ُكْم َعْدٌل ؟ قَاُلواالدِإْنَساٍن : بـََلى، قَالَ : لَْيَس َذِلَك ِمْن رَب يَـْنطَِلُق ُكل فـَ

َيا، َويَُمثُل  نـْ ُل َلُهْم َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن ِفي الدَيا، َويَُمث نـْ ى ِفي الدِمْنُكْم ِإَلى َما َكاَن يـَتَـَول
ًرا َشْيطَاَن ُعَزْيٍر، َحتى ِلَمْن َكاَن يـَْعُبُد ِعيَسى َشْيطَاَن ِعي َسى، َويَُمثُل ِلَمْن َكاَن يـَْعُبُد ُعَزيـْ

يَـُقوُل َلُهمْ  َقى َأْهُل اِإلْسالِم ُجُثوًما، فـَ َما َلُكْم : يَُمثَل َلُهُم الشَجَرَة َواْلَعْوَد َواْلَحَجَر، َويـَبـْ
َناُه بـَْعُد، قَالَ : َلْم تـَْنطَِلُقوا َكَما اْنطََلَق الناُس ؟ فـَيَـُقوُلونَ  يَـُقولُ : لََنا َرب َما رَأَيـْ فَِبَم : فـَ

ُتُموُه ؟ قَاُلوا َناُه، قَالَ : تـَْعرُِفوَن رَبُكْم ِإْن رَأَيـْ َناُه َعَرفـْ َنُه َعالَمٌة، ِإْن رَأَيـْ نَـَنا َوبـَيـْ َوَما ِهَي : بـَيـْ
َعْن َساٍق، فـََيِخر ُكل َشْيٍء َكاَن  فـَُيْكَشُف ِعْنَد َذِلكَ : َيْكِشُف َعْن َساِقِه، قَالَ : ؟ قَاُلوا
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َقى قـَْوٌم ظُُهورُُهْم َكَصَياِصي اْلبَـَقِر، يُرِيُدوَن السُجوَد َفال َيْسَتِطيُعوَن،  ،ِلَظْهرِِه َساِجًدا َويـَبـْ
ُهْم َمْن يـُْعَطى نُ  يَـْرفـَُعوَن رُُءوَسُهْم َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِهْم، َفِمنـْ ورَُه ِمْثَل اْلَجَبِل ثُم يـُْؤَمُروَن فـَ

ُهْم َمْن يـُْعَطى ُدوَن َذِلَك،  ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورَُه ِمْثَل النْخَلِة بَِيِميِنِه، َوِمنـْ بـَْيَن َيَدْيِه، َوِمنـْ
َهاِم َقَدِمهِ  َذا ُيِضيُء َمرًة َوُيْطِفُئ َمرًة، فَإِ  ،َحتى َيُكوَن آِخُر َذِلَك َمْن يـُْعَطى نُورَُه َعَلى ِإبـْ

َيُمروَن َعَلى الصَراِط َكَحد السْيفِ  َم َقَدَمُه، فَِإَذا طُِفَئ قَاَم، فـَ ٌة،  ،َأَضاَء َقدَدْحٌض َمزِل
يـَُقاَل َلُهمُ  ُهْم َمْن : فـَ ُهْم َمْن َيُمر َكاْنِقَضاِض اْلَكَواِكِب، َوِمنـْ اْنُجوا َعَلى َقْدِر نُورُِكْم، َفِمنـْ

ُهْم َمْن َيُمر َكَشد الرُجِل َويـَْرُمُل رََمال، َيُمر َكالطْرفِ  ُهْم َمْن َيُمر َكالريِح، َوِمنـْ ، َوِمنـْ
َهاِم َقَدِمِه، َيُجر َيًدا َويـَُعلُق  َيُمروَن َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِهْم، َحتى َيُمر الِذي نُورُُه َعَلى ِإبـْ فـَ

 رِْجال َويـَُعل اُر، قَالَ َيًدا، َوَيُجرَيْخُلُصوَن، فَِإَذا َخَلُصوا : ُق رِْجال، َوُتِصيُب َجَوانَِبُه الن فـَ
اْلَحْمُد لِلِه الِذي َنجانَا ِمْنِك بـَْعَد الِذي َأرَانَاَك، َلَقْد َأْعطَانَا اللُه َعز َوَجل َما َلْم : قَاُلوا

يَـُقولُ  ...يـُْعِط َأَحًدا َيا ُمْنُذ يـَْوِم َخَلْقتـَُها ِإَلى يـَْوِم أََلْم تـَْرُضوا أَ : فـَ نـْ ْن ُأْعِطَيُكَم ِمْثَل الد
نَـْيتـَُها فـََلما بـََلَغ َعْبُد اللِه َهَذا اْلَمَكاَن ِمْن َهَذا احلَِْديِث َضِحَك،  ؟ َوَعَشَرَة َأْضَعاِفَها َأفـْ

ْثَت َهَذا احلَِْديَث ِمرَارًا، فـََلما بـََلْغَت َهَذا اْلَمَكاَن ِمْنُه : فـَيـَُقاُل َلهُ  ْمحَِن، َلَقْد َحديَا أَبَا َعْبِد الر
ثُُه ِمرَاًرا، َفَما بـََلَغ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -وَل اللهِ مسَِْعُت َرسُ : َضِحْكَت، قَاَل َعْبُد اللهِ  ُحيَد

َهَذا اْلَمَكاَن ِمْن َهَذا احلَِْديِث ِإال َضِحَك َحىت يـَْبُدَو َهلََواتُُه، َويـَْبُدَو آِخُر ِضْرٍس ِمْن 
رواه احلاكم يف مستدركه وقال صحيح على شرط { . }َوذََكَر بَاِقَي احلَِْديِث َوَرفـََعُه ِيف آِخرِهِ  ،َأْضرَاِسهِ 

  .}اسناده جيد: 6/493، وقال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى الشيخني ومل خيرجاه ذا اللفظ
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ أن  -َرِضَي اللُه َعنـُْهم -هِ ريِْ غَ وَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة         
الناَس، فـَيَـُقوُم اْلُمْؤِمُنوَن َحتى تـُْزَلَف َلُهُم اْلَجنُة،  -تـََباَرَك َوتـََعاَلى -َيْجَمُع اللهُ {:قَالَ 

َيْأُتوَن آَدَم فـَيَـُقوُلونَ  َوَهْل َأْخَرَجُكْم ِمَن اْلَجنِة ِإال : يَا أَبَانَا اْستَـْفِتْح لََنا اْلَجنَة، فـَيَـُقولُ : فـَ
َراِهيَم َخِليِل اللِه، قَالَ َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك، اذْ  ؟ َخِطيَئُة أَبِيُكْم آَدمَ  : َهُبوا ِإَلى اْبِني ِإبـْ

َراِهيمُ  يَـُقوُل ِإبـْ َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك، ِإنَما ُكْنُت َخِليًال ِمْن َورَاَء َورَاَء، اْعِمُدوا ِإَلى : فـَ
َيْأُتوَن ُموَسى ،-َعَلْيِه السالمُ  -ُموَسى  -َعَلْيِه السالمُ  -الِذي َكلَمُه اللُه َتْكِليًما، فـَ
يَـُقولُ   -َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك، اْذَهُبوا ِإَلى ِعيَسى َكِلَمِة اللِه َوُروِحِه، فـَيَـُقوُل ِعيَسى: فـَ

َيْأُتوَن ُمَحمًدا :-َعَلْيِه السالمُ  يَـُقوُم  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك، فـَ فـَ
يـُْؤَذُن َلُه، َيُمر  فـَ َوتـُْرَسُل اَألَمانَُة َوالرِحُم، فـَتَـُقوَماِن َجَنَبَتِي الصَراِط يَِميًنا َوِشَماًال، فـَ

أََلْم تـََرْوا ِإَلى : بَِأِيب أَْنَت َوأُمي، َأي َشْيٍء َكَمر اْلبَـْرِق ؟ قَالَ : قـُْلتُ : قَالَ َأوُلُكْم َكاْلبَـْرِق، 
ثُم َكَمر الريِح، ثُم َكَمر الطْيِر َوَشد الرَجاِل  ؟يـَْرِجُع ِفي َطْرَفِة َعْينٍ اْلبَـْرِق َكْيَف َيُمر وَ 

َرب َسلْم َسلْم، َحتى تـَْعِجَز : َتْجِري ِبِهْم َأْعَماُلُهْم، َونَِبيُكْم قَاِئٌم َعَلى الصَراِط ؟ يـَُقولُ 
 ى َيِجيَء الرزَْحًفاَأْعَماُل اْلِعَباِد، َحت َر ِإال َتِي : ، قَالَ ُجُل َفَال َيْسَتِطيُع السيـْ َوِفي َحافـَ

َمْأُمورٌَة بَِأْخِذ َمْن ُأِمَرْت ِبِه، َفَمْخُدوٌش نَاٍج، َوَمْكُدوٌس ِفي  ،الصَراِط َكَاللِيُب ُمَعلَقةٌ 
  .}وغريه رواه مسلم{. }نَم َلَسبـُْعوَن َخرِيًفاَوالِذي نـَْفُس َأِيب ُهَريـَْرَة بَِيِدِه، ِإن قـَْعَر َجهَ  .النارِ 
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         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيُه قَالَ  -َرِضَي اللَنا: قـُْلَنا: أَنِه، أَنـََرى َربـيَا َرُسوَل الل           
-  َوَجل وَن ِفي {:؟ قَالَ  -َعزْمِس ِإَذا َكاَنْت َصْحًواُتَضارال، قَالَ : ؟ قـُْلَنا ُرْؤيَِة الش :
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َلَة اْلَبْدِر ِإَذا َكاَن َصْحًوا فَِإنُكْم ال ُتَضاروَن : ال، قَالَ : ؟ قـُْلَنا فـَُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة اْلَقَمِر لَيـْ
: يـَُناِدي ُمَنادٍ : وَن ِفي ُرْؤيَِتِهَما، ثُم قَالَ يـَْوَمِئٍذ ِإال َكَما ُتَضار  -َعز َوَجل  -ِفي ُرْؤيَِة رَبُكمْ 

َيْذَهُب َأْصَحاُب الصِليِب َمَع َصِليِبِهْم،  لَِيْذَهْب ُكل قـَْوٍم َمَع َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن، فـَ
َقى َمْن َكاَن يـَْعُبُد َوَأْصَحاُب اَألْوثَاِن َمَع َأْوثَاِنِهْم، َوَأْصَحاُب ُكل ِإَلٍه َمَع ِإَلِهِهْم، َحتى يـَبْـ 

ِمْن بـَر َوفَاِجٍر، َوغُبـَراٌت ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، ثُم يـُْؤَتى ِبَجَهنَم تـَْعَتِرُض   -َعز َوَجل  -اللهَ 
َر اْبَن ال: َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن ؟ قَاُلوا: َكأَنـَها َسَراٌب، فـَيـَُقاُل لِْليَـُهودِ  لِه، ُكنا نـَْعُبُد ُعَزيـْ

ُتْم، َلْم َيُكْن لِلهِ  يـَُقاُل َكَذبـْ نُرِيُد َأْن : َصاِحَبٌة َوال َوَلٌد، َفَما تُرِيُدوَن ؟ قَاُلوا -َعز َوَجل  - فـَ
َيَتَساَقطُوَن ِفي َجَهنَم، ثُم يـَُقاُل لِلنَصاَرى: َتْسِقيَـَنا، فـَيـَُقالُ  َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن ؟ : اْشَربُوا، فـَ

يَـقُ  ُتْم،َلْم َيُكْن لِلِه َصاِحَبٌة َوال َوَلٌد، : ُكنا نـَْعُبُد اْلَمِسيَح اْبَن اللِه، فـَيـَُقالُ : وُلونَ فـَ َكَذبـْ
يَـُقوُلونَ  َقى َمْن  : نُرِيُد َأْن َتْسِقيَـَنا، فـَيـَُقالُ : َفَما ُترِيُدوَن ؟ فـَ َيَتَساَقطُوَن، َحتى يـَبـْ اْشَربُوا، فـَ

يـَُقاُل َلُهمْ  -َعز َوَجل  -َكاَن يـَْعُبُد اللهَ  َما ُيْجِلُسُكْم َوَقْد َذَهَب الناُس : ِمْن بـَر َوفَاِجٍر، فـَ
يَـُقوُلونَ  َناُهْم َوَنْحُن َأْحَوُج ِإلَْيِهْم ِمنا اْليَـْوَم، َوِإنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يـَُقولُ : ؟ فـَ : َقْد فَارَقـْ

َيْأتِيِهُم اْلَجبارُ لِيَـْلَحْق ُكل قـَْوٍم ِبَما َكانُو  ِفي  -َعز َوَجل  -ا يـَْعُبُدوَن، َوِإنا نـَْنَتِظُر رَبـَنا، فـَ
َوال ! أَْنَت رَبـَنا: أَنَا رَبُكُم، فـَيَـُقوُلونَ : ُصورٍَة َغْيِر ُصورَتِِه الِتي رََأْوُه ِفيَها َأوَل َمرٍة، فـَيَـُقولُ 

يَـُقوُلونَ : ُقولُ ُيَكلُمُه ِإال األَْنِبَياُء، فـَيَـ  َنُه آيٌَة تـَْعرُِفونـََها ؟ فـَ َنُكْم َوبـَيـْ الساُق، : َهْل بـَيـْ
َقى َمْن َكاَن َيْسُجُد لِلِه رِيَاًء َوُسْمَعًة،  فـََيْكِشُف َعْن َساِقِه، فـََيْسُجُد ُكل ُمْؤِمٍن، َويـَبـْ

َيْذَهُب َكْيَما َيْسُجُد، فـَيَـُعوُد َظْهُرُه طَبَـًقا َواِحًدا ُيْجَعُل بـَْيَن َظْهَرْي فـَ ، ثُم يـُْؤَتى بِاْلِجْسِر فـَ
َمْدَحَضٌة َمزِلٌة، َعَلْيِه َخطَاِطيُف  وََكاللِيُب  :يَا َرُسوَل اللِه، َوَما اجلِْْسُر؟ قَالَ : قـُْلَنا .َجَهنمَ 

َفاُء َتُكوُن بَِنْجٍد يـَُقاُل َلَها السْعَداُن، َيُمر اْلُمْؤِمُن  :َوَحَسٌك ُمَفْلَطَحٌة، َلَها َشوَْكٌة ُعَقيـْ
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َها   وََكاْلبَـْرِق وََكالريَاِح وََكَأَجاِويِد اْلَخْيِل َوالرَكاِب، فـََناٍج ُمَسلٌم، َونَاٍج  َكالطْرفَعَليـْ
ُتمْ  بَِأَشد  َمْخُدوٌش، ثُم َمْكُدوٌح ِفي نَاِر َجَهنَم، َحتى َيُمر َأَحُدُهْم ُيْسَحُب َسْحًبا، َفَما أَنـْ

ًة ِفي اْلَحق، َقْد تـَبَـيَن َلُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن يـَْوَمِئٍذ لِْلَجبار ا ِشدِمن -  َوَجل ِإَذا رََأْوا  ،-َعز
َعَنا، رَبـَنا، ِإْخَوانـَُنا َكانُوا ُيَصلوَن َمَعَنا، َوَيُصوُموَن مَ : أَنـُهْم َقْد َنَجْوا ِفي ِإْخَوانِِهْم، يـَُقوُلونَ 

ْلِبِه ِديَنارًا ِمْن  ،اْذَهُبوا :-َعز َوَجل  -فـَيَـُقوُل اللهُ  ؟َويـَْعَمُلوَن َمَعَنا  َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي قـَ
َيْأتُونـَُهْم، َوبـَْعُضُهْم َقْد َغاَب ِفي الناِر  ِإيَماٍن فََأْخرُِجوُه، َوُيَحرُم اللُه ُصَورَُهْم َعَلى الناِر فـَ

ْيِه، فـَُيْخرُِجوَن َمْن َعَرُفوا، ثُم يـَعُ   ،اْذَهُبوا: وُدوَن فـَيَـُقولُ ِإَلى َقَدَمْيِه، َوِإَلى أَْنَصاِف َساقـَ
ْلِبِه ِمثْـَقاَل ِنْصِف ِديَناٍر فََأْخرُِجوُه، فـَُيْخرُِجوَن َمْن َعَرُفوا، ثُم يـَُعوُدوَن  َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي قـَ

يَـُقولُ  ْلِبِه ِمثْـَقاَل َذرٍة ِمْن ِإيَماٍن فََأْخرُِجوُه، فـَُيْخرِجُ : فـَ وَن َمْن اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي قـَ
ُقوِين فَاقـَْرُءوا قـَْوَل اللهِ : قَاَل أَبُو َسِعيدٍ  .َعَرُفوا فَِإْن ملَْ ُتَصد-  َوَجل َه َال َيْظِلُم  :- َعزالل ِإن

َيْشَفُع النِبي  .)40(ِمثْـَقاَل َذرٍة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًما  وَن فـَ
يَـْقِبُض ِمَن الناِر، فـَُيْخِرُج : َواْلَمالِئَكُة َواْلُمْؤِمُنوَن، فـَيَـُقوُل اْلَجبارُ  بَِقَيْت َشَفاَعِتي، فـَ

َواِه اْلَجنِة، يـَُقاُل َلُه اْلَحَياُة، فـَيَـْنبُُتوَن ِفي  يـُْلَقْوَن ِفي نـَْهٍر بِأَفـْ َواًما َقِد اْمَتَحُشوا، فـَ َأقـْ
تَـْيِه َكمَ  ُتُموَها ِإَلى َجاِنِب الصْخَرِة، َوِإَلى َحافـَ ا تـَْنُبُت اْلِحبُة ِفي َحِميِل السْيِل، َقْد رَأَيـْ

َيَض،  َجاِنِب الشَجَرِة، َفَما َكاَن ِإَلى الشْمِس َكاَن ُأَخْيِضَر، َوَما َكاَن ِإَلى الظل َكاَن أَبـْ
ُيْجعَ  َيْخُرُجوَن َكأَنـُهُم اللْؤُلُؤ، فـَ َيْدُخُلوَن اْلَجنَة، فـَيَـُقوُل َأْهُل فـَ ُل ِفي رِقَاِبِهُم اْلَخَواتِيُم، فـَ

َهُؤالِء ُعتَـَقاُء الرْحَمِن ِمَن الناِر، َأْدَخَلُهُم اْلَجنَة ِبَغْيِر َعَمٍل َعِمُلوُه، َوال َخْيٍر : اْلَجنةِ 
ُتْم َوِمثْـ : َقدُموُه، فـَيـَُقاُل َلُهمْ     }رواه البخاري{. }ُلُه َمَعهُ َلُكْم َما رَأَيـْ
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  359 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َمْسُعودٍ  نِ اللِه بْ  َعْن َعْبدِ         
ِقَياًما َأْربَِعيَن َسَنًة َشاِخَصًة َيْجَمُع اللُه اَألولِيَن َواآلِخرِيَن ِلِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلوٍم {:قَالَ 

ِفي ظَُلٍل  -َعز َوَجل  - َويـَْنِزُل اللهُ : قَالَ  أَْبَصارُُهْم ِإَلى السَماِء يـَْنَتِظُروَن َفْصَل اْلَقَضاِء،
، ثُم يـَُناِدي ُمَناٍد أَيـَها الناسُ  ُكُم أََلْم تَـ : ِمَن اْلَغَماِم ِمَن اْلَعْرِش ِإَلى اْلُكْرِسيْرَضْوا ِمْن رَب

 الِذي َخَلَقُكْم َوَرزََقُكْم َوَأَمرَُكْم َأْن تـَْعُبُدوُه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َأْن يـَُولَي ُكل نَاٍس ِمْنُكمْ 
 :قَالَ  ى،بـَلَ : َما َكانُوا يـَتَـَولْوَن َويـَْعُبُدوَن ِفي الديِن، أَلَْيَس َذِلَك َعْدال ِمْن رَبُكْم؟ قَاُلوا

َيا، نـْ قـَْوٍم ِإَلى َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن ِفي الد ْليَـْنطَِلْق ُكل يَـْنطَِلُقوَن َويَُمثُل َلُهْم َأْشَياُء : قَالَ  فـَ فـَ
ُهْم َمْن يـَْنطَِلُق ِإَلى اْلَقَمِر، َوِإلَ  ُهْم َمْن يـَْنطَِلُق ِإَلى الشْمِس، َوِمنـْ ى َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن، َفِمنـْ

َويَُمثُل ِلَمْن َكاَن يـَْعُبُد ِعيَسى  :قَالَ اَألْوثَاِن ِمَن اْلِحَجارَِة َوَأْشَباِه َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن، 
َقى ُمَحمدٌ  ًرا َشْيطَاُن ُعَزْيٍر، َويـَبـْ َصلى اللُه  - َشْيطَاُن ِعيَسى، َويَُمثُل ِلَمْن َكاَن يـَْعُبُد ُعَزيـْ

َيَتَمثُل الرب : قَالَ  أُمُتُه،وَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ  َيأَتِيِهْم فـَيَـُقولُ  -َعز َوَجل  - فـَ َما َلُكْم ال : فـَ
َناُه بـَْعُد، فـَيَـُقولُ  :قَالَ تـَْنطَِلُقوَن َكَما اْنطََلَق الناُس؟  َهْل : فـَيَـُقوُلوَن ِإن لََنا ِإلَلًها َما رَأَيـْ

ُتُموُه؟ فـَيَـ  َناَها َعَرفْـَناَها، : ُقوُلونَ تـَْعرُِفونَُه ِإْن رَأَيـْ َنُه َعالَمًة ِإَذا رَأَيـْ نَـَنا َوبـَيـْ  :قَالَ إن بـَيـْ
يَـُقولُ  يَـُقوُلونَ : فـَ َفِعْنَد َذِلَك ُيْكَشُف َعْن َساٍق  :قَالَ َيْكِشُف َعْن َساِقِه، : َما ِهي؟ فـَ

َقى قـَْوٌم ظُُهورُهُ  ْم َكَصياِصي اْلبَـَقِر يُرِيُدوَن السُجوَد فـََيِخر ُكل َمْن َكاَن ِبَظْهرِِه طََبٌق، َويـَبـْ
اْرفـَُعوا : ثُم يـَُقولُ  َفال َيْسَتِطيُعوَن، َوَقْد َكاَن يُْدَعْوَن ِإَلى السُجوِد َوُهْم َساِلُموَن،

ُهْم  رُُءوَسُكمْ  يـُْعِطيِهْم نُورَُهْم َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِهْم، َفِمنـْ يَـْرفـَُعوَن رُُءوَسُهْم، فـَ َمْن يـُْعَطى فـَ
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ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورَُه َأْصَغَر ِمْن َذِلَك،  نُورَُه ِمْثَل اْلَجَبِل اْلَعِظيِم َيْسَعى بـَْيَن َيَدْيِه، َوِمنـْ
ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورًا َأْصَغَر ِمْن َذِلَك، َحتى  ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورًا ِمْثَل النْخَلِة بَِيِميِنِه، َوِمنـْ َوِمنـْ

َهاِم َقَدِمهِ َيُكو  َم َقَدَمُه  ،َن رَُجال يـُْعَطى نُورَُه َعَلى ِإبـْ ًة، فَِإَذا َأَضاَء َقدًة َويَِفيُء َمرُيِضُئ َمر
َقى  - َعز َوَجل  -َوالرب : َفَمَشى، َوِإَذا طُِفَئ قَاَم، قَالَ  َيبـْ َأَماَمُهْم َحتى َيُمر ِفي الناِر فـَ

 الس ٍة، أَثـَُرُه َكَحدُهْم : َويـَُقولُ : قَالَ ْيِف َدْحُض َمزِل َيُمروَن َعَلى َقْدِر نُورِِهْم، ِمنـْ ُمروا، فـَ
ُهْم َمْن  ُهْم َمْن َيُمر َكالسَحاِب، َوِمنـْ ُهْم َمْن َيُمر َكاْلبَـْرِق، َوِمنـْ َمْن َيُمر َكَطْرِف اْلَعْيِن، َوِمنـْ

ُهْم َيُمر َكاْنِقَضاِض اْلَكوَْكِب، وَ  ُهْم َمْن َيُمر َكَشد اْلَفَرِس، َوِمنـْ ُهْم َمْن َيُمر َكالريِح، َوِمنـْ ِمنـْ
َهاِم َقَدَمْيِه َيْحُبو َعَلى َوْجِهِه  َمْن َيُمر َكَشد الرُجِل، َحتى َيُمر الِذي ُأْعِطَي نُورَُه َعَلى ِإبـْ

َلُق رِْجٌل، َوُيِصيُب َجَوانـَُبُه الناُر، َفال يـََزاُل َكَذِلَك َحتى َتِخر رِْجُل، َوتـَعْ  ،َوَيَدْيِه َورِْجَلْيهِ 
 َها، ثُم اْلَحْمُد لِلِه َلَقْد َأْعطَاِني اللُه َما َلْم يـُْعِط : قَالَ َيْخُلَص، فَِإَذا َخَلَص َوَقَف َعَليـْ
تـَُها، َها بـَْعَد ِإْذ رَأَيـْ يـُْنطََلُق ِبِه ِإَلى َغِديٍر ِعْنَد بَاِب اْلَجنِة، فَـ : قَالَ  َأَحًدا َأْن َنجاِني ِمنـْ

يَـْغَتِسُل فـَيَـُعوُد ِإلَْيِه رِيُح َأْهِل اْلَجنِة َوأَْلَوانُِهْم، فـَيَـَرى َما ِفي اْلَجنِة  ِمْن ِخالِل اْلَباِب فـَ
يَـُقولُ  يَـُقوُل اللُه َلهُ  :فـَ يُتَك ِمَن الناِر؟ أََتْسَأُل : َرب َأْدِخْلِني اْلَجنَة، فـَ َة، َوَقْد َنجاْلَجن
يَـُقولُ  نَـَها ِحَجابًا ال َأْسَمُع َحِسيَسَها،: فـَ َيْدُخُل اْلَجنَة، : قَالَ  َرب اْجَعْل بـَْيِني َوبـَيـْ : قَالَ فـَ

َرب َأْعِطِني َذِلَك : ولُ فـَيَـَرى َأْو يـُْرَفُع َلُه َمْنِزٌل َأَماَم َذِلَك َكأَنَما ُهَو ِفيِه ِإلَْيِه ُحْلٌم، فـَيَـقُ 
َرُه، فـَيَـُقولُ : اْلَمْنِزَل، فـَيَـُقوُل َلهُ  َلَعلَك ِإْن َأْعطَْيُتَكُه َتْسَأُل َغيـْ ال َوِعزِتَك ال َأْسأَُلَك : فـَ

َرُه، َوَأي َمْنِزٍل َيُكوُن َأْحَسَن ِمْنُه، قَالَ  آَخُر َكأَنَما  َويـََرى َأْو يـُْرَفُع َلُه َأَماَم َذِلَك َمْنِزلٌ : َغيـْ
َلَعلَك ِإْن  :-َجل َجاللُهُ  - َأْعِطِني َذِلَك اْلَمْنِزَل، فـَيَـُقوُل اللهُ : ُهَو ِإلَْيِه ُحْلٌم، فـَيَـُقولُ  فـَ

َرُه،  َرُه َوَأي َمْنِزٍل َيُكوُن َأْحَسَن ِمْنُه،  :قَالَ َأْعطَْيُتَكُه َتْسَأُل َغيـْ ال َوِعزِتَك ال َأْسَأُل َغيـْ
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يَـُقوُل اللهُ : الَ قَ  يَـْنزَِلُه ثُم َيْسُكُت فـَ : َما َلَك ال َتْسَأُل؟ فـَيَـُقولُ  :-َعز َوَجل  - فـَيـُْعطَاُه فـَ
: َرب َلَقْد َسأَْلُتَك َحتى اْسَتْحيَـْيُتَك، َوَأْقَسْمُت َلَك َحتى اْسَتْحيَـْيُتَك، فـَيَـُقوُل اللُه تـََعاَلى

نَـْيتـَُها َوَعَشَرَة َأْضَعاِفِه؟ أََلْم تـَْرَض َأْن ُأْعطِ  َيا ُمْنُذ َخَلْقتـَُها ِإَلى يـَْوِم َأفـْ نـْ َيَك ِمْثَل الد
يَـُقولُ  : قَالَ  ِمْن قـَْوِلِه، -َعز َوَجل  - َوأَْنَت َرب اْلِعزِة، فـََيْضَحُك الرب  ِبيأََتْستَـْهِزُئ : فـَ

: َغ َهَذا اْلَمَكاَن ِمْن َهَذا احلَِْديِث َضِحَك، فـََقاَل َلُه َرُجلٌ فـَرَأَْيُت َعْبَد اللِه بن َمْسُعوٍد ِإَذا بـَلَ 
ْعُتَك ُحتَدُث َهَذا احلَِْديَث ِمرَارًا ُكلَما بـََلْغَت َهَذا اْلَمَكاَن  يَا أَبَا َعْبِد الرْمحَِن، َقْد مسَِ

ْعُت َرُسوَل اللهِ : َضِحْكَت، فـََقالَ  ُحيَدُث َهَذا احلَِْديَث  -َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  - ِإين مسَِ
يَـُقوُل  :ُكلَما بـََلَغ َهَذا اْلَمَكاَن ِمْن َهَذا احلَِْديِث َضِحَك َحىت تـَْبُدَو َأْضرَاُسُه، قَالَ   ،ِمرَارًا فـَ

 بالر -  َوَجل يَـُقولُ  :-َعز يَـُقولُ أَْلِحْقِني بِا: َوَلِكني َعَلى َذِلَك قَاِدٌر، َسْل، فـَ : لناِس، فـَ
فـَيَـْنطَِلُق يـَْرُمُل ِفي اْلَجنِة َحتى ِإَذا َدنَا ِمَن الناِس رُِفَع َلُه َقْصٌر ِمْن  :قَالَ  اْلَحِق الناَس،

يَـُقولُ : ُدرٍة فـََيِخر َساِجًدا، فـَيـَُقاَل َلهُ  رَأَْيُت رَبي َأْو تـََراَءى ِلي : اْرَفْع رَْأَسَك َما َلَك؟ فـَ
َيتَـَهيُأ لِلسُجوِد َلُه  :قَالَ ِإنَما ُهَو َمْنِزٌل ِمْن َمَنازِِلَك، : بي فـَيـَُقاُل َلهُ رَ  ثُم يـَْلَقى رَُجال فـَ

يـَُقاَل َلهُ  ِإنَما أَنَا َخاِزٌن : رَأَْيُت أَنَك َمَلٌك ِمَن اْلَمالِئَكِة، فـَيَـُقولُ : َمْه، َما َلَك؟ فـَيَـُقولُ : فـَ
: قَالَ  َك، َعْبٌد ِمْن َعِبيِدَك َتْحَت َيِدي أَْلُف قـَْهَرَماٍن َعَلى ِمْثِل َما أَنَا َعَلْيِه،ِمْن ُخزانِ 

يَـْنطَِلُق َأَماَمُه َحتى يـَْفَتَح َلُه اْلَقْصَر،  َوابـَُها َسَقائُِفَهاَوُهَو ِفي ُدرٍة، ُمَجوَفٍة  :قَالَ فـَ  َوأَبـْ
َها َتْستَـْقِبُلُه َجْوَهَرٌة َخْضَراُء ُمَبطَنٌة ِبَحْمَراءَ  ُكل َجْوَهَرٍة تـُْفِضي   ،َوَأْغالقـَُها، َوَمَفاتِيُحَها ِمنـْ

ِفي ُكل َجْوَهَرٍة ُسَرٌر َوَأْزَواٌج، َوَوَصاِئُف َأْدنَاُهن  ،ِإَلى َجْوَهَرٍة َعَلى َغْيِر َلْوِن اُألْخَرى
نَ  ُعوَن ُحلةً  ،اءُ َحْورَاُء َعيـْ َها َسبـْ  ،يـَُرى ُمخ َساِقَها ِمْن َورَاِء ُحَلِلَها، َكِبُدَها ِمْرآتُهُ  ،َعَليـْ

َها ِإْعَراَضًة اْزَداَدْت ِفي َعْيِنِه َسْبِعيَن ِضْعًفا َعما َكاَنْت  وََكِبُدُه ِمْرآتـَُها، ِإَذا َأْعَرَض َعنـْ
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ْبَل َذِلَك، َوِإَذا َأْعَرَضْت َعْنُه  ْبَل قـَ ِإْعَراَضًة اْزَداَد ِفي َعْيِنَها َسْبِعيَن ِضْعًفا َعما َكاَن قـَ
َوأَْنَت َواللِه : َواللِه َلَقِد اْزَدْدِت ِفي َعْيِني َسْبِعيَن ِضْعًفا، َوتـَُقوُل َلهُ : َذِلَك، فـَيَـُقوُل َلَها

يـَُقاُل َلهُ  : فـَُيْشِرُف، فـَيـَُقاُل َلهُ : ْشِرْف، قَالَ أَ : َلَقِد اْزَدْدَت ِفي َعْيِني َسْبِعيَن ِضْعًفا، فـَ
ُفُذُه َبَصُرهُ  أخرجه الطرباين يف الكبري، وصححه األلباين يف صحيح {. }ُمْلُكَك َمِسيَرُة ِماَئِة َعاٍم يـَنـْ

  }الرتغيب والرتهيب

  360 :الحديث رقم        

-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َسأَْلُت َرُسوَل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اُهللا َعْنها -َعاِئَشةَ  نْ عَ         
َر األَْرِض َوالسَمَواتُ : -َعز َوَجل  - ْن قـَْولِهِ عَ  َفأَْيَن َيُكوُن الناُس  ؟ يـَْوَم تـَُبدُل اَألْرُض َغيـْ

 .}وابن ماجةلم مسرواه {. }َعَلى الصَراطِ  {:يـَْوَمِئٍذ يَا َرُسوَل اللِه ؟ فـََقالَ 

  361: الحديث رقم        

رًا ِمْن َأْحَباِر اْليَـُهوِد سأل النيب ن أَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -انَ بَ وْ ثَـ  نْ عَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َحبـْ
َفُعَك  {:-َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  - فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللهِ . ِجْئُت َأْسأَُلكَ : قالَ فَ  - َوَسلمَ  أَيـَنـْ

ثـُْتكَ  هِ : ؟ قَالَ  َشْىٌء ِإْن َحدفـََنَكَت َرُسوُل الل ،مَ  -َأْمسَُع بِأُُذَىنُه َعَلْيِه َوَسلى اللِبُعوٍد  - َصل
َر اَألرْ : فـََقاَل اْليَـُهوِدي. َسلْ : َمَعُه فـََقالَ  ِض أَْيَن َيُكوُن الناُس يـَْوَم تـَُبدُل اَألْرُض َغيـْ

. ُهْم ِفى الظْلَمِة ُدوَن اْلِجْسرِ : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوالسَمَواُت؟ فَـَقاَل َرُسوُل اللهِ 
َفَما ُحتَْفتـُُهْم ِحَني : قَاَل اْليَـُهوِدي. فـَُقَراُء اْلُمَهاِجرِينَ : َفَمْن َأوُل الناِس ِإَجازًَة؟ قَالَ : قَالَ 

 ونِ : َة؟ قَالَ َيْدُخُلوَن اْجلَنيـُْنَحُر َلُهْم ثـَْوُر : َفَما ِغَذاُؤُهْم َعَلى ِإْثرَِها؟ قَالَ : قَالَ . زِيَاَدُة َكِبِد الن
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ِمْن َعْيٍن ِفيَها ُتَسمى : َفَما َشرَابـُُهْم َعَلْيِه؟ قَالَ : قَالَ . اْلَجنِة الِذي َكاَن يَْأُكُل ِمْن َأْطَراِفَها
   .}رواه مسلم{ }َصَدْقتَ : قَالَ . َسْلَسِبيالً 

  362: الحديث رقم        

لى اللُه صَ  - ُكْنُت قَاِئًما ِعْنَد َرُسوِل اللهِ : قَالَ  َكَذِلكَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن ثـَْوبَان        
ٌر ِمْن َأْحَباِر اْليَـُهوِد فـََقالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َفَدفـَْعُتُه َدفـَْعًة َكاَد . ُحمَمدُ  السَالُم َعَلْيَك يَا: َفَجاَء َحبـْ

َها، فـََقاَل، ِملَ َتْدفـَُعِىن؟ فـَُقْلتُ  َا َنْدُعوُه : َأَال تـَُقوُل يَا َرُسوَل اللِه؟ فـََقاَل اْليَـُهوِدى : ُيْصرَُع ِمنـْ ِإمن
ِه الِذى َمساُه بِِه أَْهُلهُ  ِإن اْسِمى ُمَحمٌد  {:- َلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه عَ  - فـََقاَل َرُسوُل اللهِ . بِامسِْ
َصلى اللُه  -فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللهِ  .فـََقاَل اْليَـُهوِدى ِجْئُت َأْسأَُلكَ . الِذى َسماِنى ِبِه َأْهِلى

ُتَك ؟ : - َعَلْيِه َوَسلمَ  ثـْ َفُعَك َشْىٌء ِإْن َحد َصلى  -َت َرُسوُل اللهِ َأْمسَُع بِأُُذَىن، فـََنكَ : قَالَ أَيـَنـْ
أَْيَن َيُكوُن الناُس يـَْوَم تـَُبدُل : فـََقاَل اْليَـُهوِدى . َسلْ  :ِبُعوٍد َمَعُه فـََقالَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

َر اَألْرِض َوالسَمَواُت؟ فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  ِفى ُهْم  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اَألْرُض َغيـْ
: قَاَل اْليَـُهوِدى . فـَُقَراُء اْلُمَهاِجرِينَ  :َفَمْن َأوُل الناِس ِإَجازًَة قَالَ : قَالَ . الظْلَمِة ُدوَن اْلِجْسرِ 

َفَما ِغَذاُؤُهْم َعَلى ِإْثرَِها؟ : قَالَ . زِيَاَدُة َكِبِد النونِ  :َفَما ُحتَْفتـُُهْم ِحَني يَْدُخُلوَن اْجلَنَة؟ قَالَ 
 :َفَما َشرَابـُُهْم َعَلْيِه؟ قَالَ : قَالَ . يـُْنَحُر َلُهْم ثـَْوُر اْلَجنِة الِذى َكاَن يَْأُكُل ِمْن َأْطَراِفَها :الَ قَ 

َوِجْئُت َأْسأَُلَك َعْن َشْىٍء َال يـَْعَلُمُه : قَالَ . قَاَل َصَدْقتَ . ِمْن َعْيٍن ِفيَها ُتَسمى َسْلَسِبيالً 
ُتَك : قَالَ . ْرِض ِإال َنِىب َأْو َرُجٌل َأْو َرُجَالنِ َأَحٌد ِمْن َأْهِل األَ  ثـْ َفُعَك ِإْن َحد َأْمسَُع : ؟ قَالَ يـَنـْ

 َيُض، َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْصَفُر، فَِإَذا  :ِجْئُت َأْسأَُلَك َعِن اْلَوَلِد؟ قَالَ : قَالَ . بِأُُذَىن َماُء الرُجِل أَبـْ
لرُجِل َمِنى اْلَمْرَأِة َأذَْكَرا بِِإْذِن اللِه، َوِإَذا َعَال َمِنى اْلَمْرَأِة َمِنى الرُجِل اْجَتَمَعا فـََعَال َمِنى ا
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فـََقاَل َرُسوُل . ُمث اْنَصَرَف َفَذَهبَ . َلَقْد َصَدْقَت، َوِإنَك لََنِىب : قَاَل اْليَـُهوِدى . آنـَثَا بِِإْذِن اللهِ 
َلَقْد َسأَلَِنى َهَذا َعِن الِذى َسأَلَِنى َعْنُه، َوَما ِلى ِعْلٌم : -ُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى الل  - اللهِ 

  .}رواه مسلم{. }ِبَشْىٍء ِمْنُه َحتى أَتَاِنَى اللُه ِبهِ 
  

  ةِ اعَ فَ الش بَ  انُ مَ يْإلِ اَ 

لَُه َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َمْن َذا الِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال  :قال تعاىل        
  .}آية الكرسي من سورة البقرة{بِِإْذنِِه 

سورة {) 87(َال يَْمِلُكوَن الشَفاَعَة ِإال َمِن اتَخَذ ِعْنَد الرْحَمِن َعْهًدا  :وقال تعاىل        
  .}مرمي

اِعَي َال ِعَوَج لَُه َوَخَشَعِت اْألَْصَواُت لِلرْحَمِن َفَال  :تعاىل وقال         ِبُعوَن الديـَْوَمِئٍذ يـَت
َفُع الشَفاَعُة ِإال َمْن َأِذَن َلُه الرْحَمُن َوَرِضَي َلُه قـَْوًال  )108(َتْسَمُع ِإال َهْمًسا  يـَْوَمِئٍذ َال تـَنـْ

  .}سورة طه{) 109(

َفُع الشَفاَعُة ِعْنَدُه ِإال ِلَمْن َأِذَن َلُه َحتى ِإَذا فـُزَع َعْن قـُُلوِبِهْم  :تعاىل وقال         َوَال تـَنـْ
  .}سورة سبأ{) 23(قَاُلوا َماَذا قَاَل رَبُكْم قَاُلوا اْلَحق َوُهَو اْلَعِلي اْلَكِبيُر 

وََكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السَماَواِت َال تـُْغِني َشَفاَعتـُُهْم َشْيًئا ِإال ِمْن بـَْعِد  :وقال تعاىل        
  .}سورة النجم{) 26(َأْن يَْأَذَن اللُه ِلَمْن َيَشاُء َويـَْرَضى 
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َن َشْيًئا َوَال َأِم اتَخُذوا ِمْن ُدوِن اللِه ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكانُوا َال يَْمِلُكو  :وقال تعاىل        
ُقْل لِلِه الشَفاَعُة َجِميًعا َلُه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض ثُم ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  )43(يـَْعِقُلوَن 

  .}سورة الزمر{) 44(

َوَال يَْمِلُك الِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَفاَعَة ِإال َمْن َشِهَد بِاْلَحق  :وقال تعاىل        
  .}سورة الزخرف{) 86(َوُهْم يـَْعَلُموَن 

  363 :الحديث رقم        

ُهما -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ          اللُه َعَلْيِه َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
هذا حديث حسن صحيح : رواه الرتمذي وقال{. }َشَفاَعِتي َألْهِل اْلَكَباِئِر ِمْن أُمِتي{:- َوَسلمَ 

  .}غريب، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب

  364 :الحديث رقم        

َمْن َأْسَعُد الناِس  ،يَا َرُسوَل اللهِ : ِقيلَ : أَنُه قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َأِىب ُهَريـَْرةَ  نْ عَ         
َرَة {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِبَشَفاَعِتَك يـَْوَم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل َرُسوُل اللهِ  َلَقْد ظَنَـْنُت يَا أَبَا ُهَريـْ

ِمْنَك، ِلَما رَأَْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعَلى َأْن َال َيْسأَلَِني َعْن َهَذا اْلَحِديِث َأَحٌد َأوُل 
ْلِبِه : اْلَحِديِث، َأْسَعُد الناِس ِبَشَفاَعِتي يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َقالَ  َال ِإَلَه ِإال اللُه، َخاِلًصا ِمْن قـَ

  .}رواه البخاري{ .}َأْو نـَْفِسهِ 

  365 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِلُكل نَِبي َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة، فـَتَـَعجَل ُكل نَِبي َدْعَوَتُه، َوِإني اْخَتَبْأُت َدْعَوِتي {:- َوَسلمَ 

َمْن َماَت ِمْن أُمِتي َال ُيْشِرُك  ،-ِإْن َشاَء اللهُ  - اْلِقَياَمِة، َفِهَي نَائَِلةٌ َشَفاَعًة ِألُمِتي يـَْوَم 
محد ومسلم والرتمذي وابن ماجة، واستشهد به العالمة ربيع بن هادي يف أحاديث رواه أ{. }بِاللِه َشْيًئا

  .}الشفاعة الصحيحة

  366 :الحديث رقم        

َدَخْلُت َعَلْيِه َوُهَو : أَنُه قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصاِمتِ ي ناِحب الص  نِ عَ         
ِملَ تـَْبِكي؟ فـََواللِه لَِئْن اْسُتْشِهْدُت َألَْشَهَدن َلَك، َولَِئْن  َمْهًال : ِيف اْلَمْوِت فـََبَكْيُت، فـََقالَ 

ْعُتُه ِمْن : َتطَْعُت َألَنـَْفَعنَك، ُمث قَالَ ُشفْعُت َألَْشَفَعن َلَك، َولَِئْن اسْ  َواللِه َما ِمْن َحِديٍث مسَِ
ثـُْتُكُموُه، ِإال َحِديثًا َواِحًدا  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اللهِ  َحد َلُكْم ِفيِه َخيـٌْر ِإال

ُثُكُموُه اْليَـْوَم َوَقْد ُأِحيَط  هِ َوَسْوَف ُأَحدمَ  - بِنَـْفِسي، مسَِْعُت َرُسوَل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- 
. }َحرَم اللُه َعَلْيِه النارَ  ،َمْن َشِهَد َأْن َال ِإَلَه ِإال اللُه َوَأن ُمَحمًدا َرُسوُل اللهِ {:يـَُقولُ 

  .}رواه مسلم{

  367 :الحديث رقم        

َمْن {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِيب الن  قالَ : قالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -داءرْ يب الد أَ  نْ عَ         
رواه {. }َصلى َعَلي ِحيَن ُيْصِبُح َعْشرًا، َوِحيَن يُْمِسي َعْشرًا َأْدرََكْتُه َشَفاَعِتي يـَْوَم اْلِقَياَمة

  .}الطرباين، وحسنه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع

  368 :الحديث رقم        
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، -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعرَس بَِنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َعْوفٍ         
      َرُسوَل اللهِ فـَتَـَوسَد ُكل ِإْنَساٍن ِمنا ِذرَاَع رَاِحَلِتِه، فَانـَْتبَـْهُت ِيف بـَْعِض اللْيِل، فَِإَذا أَنَا ال أََرى 

َصلى  -ِعْنَد رَاِحَلِتِه، َفأَفـَْزَعِين َذِلَك، فَاْنطََلْقُت أَْلَتِمُس َرُسوَل اللهِ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
ُهَماَرِضَي الل  -، فَِإَذا أَنَا ِمبَُعاِذ ْبِن َجَبٍل، َوَأِيب ُموَسى اَألْشَعرِي -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  ، فَِإَذا -ُه َعنـْ

ْعَنا َهِديرًا بَِأْعَلى اْلَواِدي َكَهِديِر  َنَما َحنُْن َكَذِلَك، ِإْذ مسَِ َزَعِين، فـَبَـيـْ ُمهَا َقْد أَفـََزَعُهَما َما أَفـْ
َلَة  {:-مَ َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسل  - الرْحِل، َفَأْخبَـْرنَا ِمبَا َكاَن ِمْن أَْمرِنَا، فـََقاَل َنِيب اللهِ  أَتَاِني الليـْ

َفَخيـَرِني بـَْيَن الشَفاَعِة َوبـَْيَن َأْن َيْدُخَل ِنْصُف أُمِتي اْلَجنَة،  ،-َعز َوَجل  - آٍت ِمْن رَبي
أَْهِل  أَْنُشُدَك اللَه يَا َنِيب اللِه َوالصْحَبَة َلَما َجَعْلتَـَنا ِمنْ : فـَُقْلتُ . فَاْختَـْرُت الشَفاَعةَ 

َصلى اللُه َعَلْيِه  -فَاْنطََلْقَنا َمَع َرُسوِل اللهِ : ، َقالَ فَِإنُكْم ِمْن َأْهِل َشَفاَعِتي: َشَفاَعِتَك ؟ قَالَ 
َنا ِإَىل الناِس، فَِإَذا ُهْم َقْد َفزُِعوا ِحَني فـََقُدوا َرُسوَل اللهِ - َوَسلمَ  َعَلْيِه َصلى اللُه  - ، َحىت انـْتَـَهيـْ
أَتَاِني آٍت ِمْن رَبي َعز َوَجل، َفَخيـَرِني : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -، فـََقاَل َنِيب اللهِ - َوَسلمَ 

نـَْنُشُدَك : فـََقاُلوا. بـَْيَن الشَفاَعِة َوبـَْيَن َأْن َيْدُخَل ِنْصُف أُمِتي اْلَجنَة، فَاْختَـْرُت الشَفاَعةَ 
ا َأَضبوا َعَلْيِه قَاَل َنِيب اللهِ ال ْحَبَة َلَما َجَعْلتَـَنا ِمْن َأْهِل َشَفاَعِتَك ؟ فَـَلمَه َوالصُه  - لى اللَصل

          فَِإني ُأْشِهُد َمْن َحَضَر َأن َشَفاَعِتي ِلَمْن َماَت ِمْن ُأمِتي ال ُيْشِرُك بِاللهِ : -َعَلْيِه َوَسلمَ 
-  َوَجل وابن خزمية، وقال الشيخ ربيع بن هادي والرتمذي وابن ماجة واحلاكم أخرجه أمحد{ . }َشْيًئا - َعز :

  .}حديث صحيح

  369 :الحديث رقم        
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         :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - اسٍ ب عَ  نِ ابْ  نِ عَ         
 ،بُِعْثُت ِإَلى الناِس َكافةً  ،َوَال َأُقولُُهن َفْخًرا ،ُأْعِطيُت َخْمًسا َلْم يـُْعَطُهن نَِبي قـَْبِلي{

َوُأِحلْت ِلي اْلَغَناِئُم َوَلْم َتِحل ِألََحٍد  ،َوُنِصْرُت بِالرْعِب َمِسيَرَة َشْهرٍ  ،اْألَْحَمِر َواْألَْسَودِ 
ْبلِ  َفِهَي  ،فََأخْرتـَُها ِألُمِتي ،َوُأْعِطيُت الشَفاَعةَ  ،َوُجِعَلْت ِلي اْألَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا ،يقـَ

أخرجه أمحد يف مسنده، وابن أيب شيبة يف مصنفه، : قال الشيخ ربيع{ . }ِلَمْن َال ُيْشِرُك بِاللِه َشْيًئا
  . }والطرباين يف املعجم الكبري

  370 :الحديث رقم        

           :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َعْوفٍ         
َلَة ؟  { فَِإنُه : َسلمَ قَاَل َصلى اللُه َعَلْيِه وَ . اللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ : قـُْلَناأََتْدُروَن َما َخيـَرِني رَبَي الليـْ

يَا : قـُْلَنا. َخيـَرِني بـَْيَن َأْن َيْدُخَل ِنْصُف أُمِتي اْلَجنَة َوبـَْيَن الشَفاَعِة، فَاْختَـْرُت الشَفاَعةَ 
. }ُمْسِلمٍ  ِهَي ِلُكل : قَاَل َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ . َرُسوَل اللِه ادُْع اللَه َأْن َجيَْعَلَنا ِمْن أَْهِلَها

  .}وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة. رواه ابن ماجة{

. }ال ُيْشِرُك باِهللا شيئاً  اتَ مَ َؤِهَي ِلَمْن ، فَاْختَـْرُت الشَفاَعةَ {:ظِ فْ لَ بِ  ي ذِ مِ رْ التـ  اهُ وَ رَ وَ         
  . }صححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي{

  371 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َأن َرُسوَل اللهِ  -ماَرِضَي اُهللا َعنـْهُ  -عاصٍ الْ  نِ رو بْ مْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
فَاْجَتَمَع َورَاَءُه رَِجاٌل ِمْن َأْصَحابِِه  ،َعاَم َغْزَوِة تـَُبوَك قَاَم ِمْن اللْيِل ُيَصلي -َعَلْيِه َوَسلمَ 

َلَة َخْمًسا َما  {:َحىت ِإَذا َصلى َواْنَصَرَف إِلَْيِهْم، فـََقاَل َهلُمْ  ،َحيُْرُسونَهُ  َلَقْد ُأْعِطيُت الليـْ
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ْبِلي ِإنَما يـُرْ  ْبِلي، َأما أَنَا فَأُْرِسْلُت ِإَلى الناِس ُكلِهْم َعامًة، وََكاَن َمْن قـَ َسُل ُأْعِطيَـُهن َأَحٌد قـَ
نَـُهْم َمِسيَرُة َشْهٍر َلُمِلَئ ِمْنُه ِإَلى قـَْوِمِه، َوُنِصرْ  ُت َعَلى اْلَعُدو بِالرْعِب، َوَلْو َكاَن بـَْيِني َوبـَيـْ

رُْعًبا، َوُأِحلْت ِلي اْلَغَناِئُم آُكُلَها، وََكاَن َمْن قـَْبِلي يـَُعظُموَن َأْكَلَها، َكانُوا ُيْحرُِقونـََها، 
َنَما َأْدرََكْتِني الصَالُة َتَمسْحُت َوَصلْيُت، وََكاَن َوُجِعَلْت ِلي اْألَْرُض َمَساِجَد َوطَ  ُهورًا، أَيـْ

ْبِلي يـَُعظُموَن َذِلَك، ِإنَما َكانُوا ُيَصلوَن ِفي َكَناِئِسِهْم َوبَِيِعِهْم، َواْلَخاِمَسُة ِهَي َما  َمْن قـَ
ْرُت َمْسأَلَِتي ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َفِهَي َلُكْم َسْل فَِإن ُكل نَِبي َقْد َسَأَل، فََأخ : ِهَي ِقيَل ِلي

: وأورده اهليثمي يف، الرتغيب والرتهيب: وذكره املنذري يف ،رواه أمحد{. }َوِلَمْن َشِهَد َأْن َال ِإَلَه ِإال اللهُ 
 .}حديث صحيح: ، وقال الشيخ ربيعامع

  372 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ         
َعُث ِإَلى قـَْوِمِه َخاصًة : ُأْعِطيُت َخْمًسا َلْم يـُْعَطُهن َأَحٌد قـَْبِلي {:- َوَسلمَ  َكاَن ُكل نَِبي يـُبـْ

َد، َوُأِحلْت ِلي اْلَغَناِئُم َوَلْم َتِحل َألَحٍد قـَْبِلي، َوُجِعَلْت ِلي َوبُِعْثُت ِإَلى ُكل َأْحَمَر َوَأْسوَ 
اَألْرُض طَيَبًة َوَطُهورًا َوَمْسِجًدا، فَأَيَما رَُجٍل َأْدرََكْتُه الصالُة َصلى َحْيُث َكاَن، َوُنِصْرُت 

رواه البخاري ومسلم وغريه بألفاظ { .}َوُأْعِطيُت الشَفاَعةَ  بـَْيَن َيَدي َمِسيَرَة َشْهرٍ بِالرْعِب 
  .}متقاربة

  373 :الحديث رقم        

َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب بـُْرَدة َعْن أَبِيِه َأِيب ُموَسى        
َوُجِعَلْت ِلي اْألَْرُض  ،بُِعْثُت ِإَلى اْألَْحَمِر َواْألَْسَودِ  :َخْمًساُأْعِطيُت  {:-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
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ْبِلي ،َطُهورًا َوَمْسِجًدا َوُنِصْرُت بِالرْعِب  ،َوُأِحلْت ِلي اْلَغَناِئُم َوَلْم ُتَحل ِلَمْن َكاَن قـَ
َوِإني َأْخَبْأُت َشَفاَعِتي  ،َولَْيَس ِمْن نَِبي ِإال َوَقْد َسَأَل َشَفاَعةً  ،َوُأْعِطيُت الشَفاَعةَ  ،َشْهًرا

وأخرجه  أخرجه أمحد وصححه ابن كثري{ .}ثُم َجَعْلتـَُها ِلَمْن َماَت ِمْن أُمِتي َلْم ُيْشِرْك بِاللِه َشْيًئا
   .}ث الشفاعة الصحيحة، وأورده الشيخ ربيع يف أحاديالروياين من طريق حممد بن معمر

  374 :الحديث رقم           

أَنَا  {:-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنسِ         
  .}رواه مسلم{. }َأوُل الناِس َيْشَفُع ِفي اْلَجنِة، َوأَنَا َأْكثـَُر اْألَنِْبَياِء تـَبَـًعا

  375 :الحديث رقم          

َصلى اُهللا َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  كَ لِ ذَ كَ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ         
ْقُت،  {:- َوَسلمَ  ِمَن اْألَْنِبَياِء َما ُصد ْق نَِبيِة، َلْم ُيَصدُل َشِفيٍع ِفي اْلَجنِمَن أَنَا َأو َوِإن

قُُه ِمْن أُمِتِه ِإال رَُجٌل َواِحدٌ  ا َما ُيَصدرواه مسلم{. }اْألَْنِبَياِء نَِبي{.  

  376 :الحديث رقم          

َصلى اهللاُ َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  كَ لِ ذَ كَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َلْو اْسَتْشَفْعَنا ِإَلى : ُيْحَبُس اْلُمْؤِمُنوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحَتى يُِهموا ِبَذِلَك، فـَيَـُقوُلونَ  {:- َوَسلمَ 

َيْأُتوَن آَدَم فـَيَـُقوُلونَ  أَبُو الَناِس، َخَلَقَك الله بَِيِدِه  أَْنَت آَدمُ : رَبَِنا فـَُيرِيُحَنا ِمْن َمَكانَِنا، فـَ
لَِتْشَفْع لََنا ِعْنَد رَِبَك  ،َك َأْسَماَء ُكِل َشْيءٍ َوَعلمَ َوَأْسَكَنَك َجَنَتُه َوَأْسَجَد َلَك مالِئَكَتُه، 

يَئَتُه الَِتي َوَيْذُكُر َخطِ : َلْسُت ُهَناُكْم، قَالَ : فـَيَـُقولُ : َحَتى يُرِيَحَنا ِمْن َمَكانَِنا َهَذا، قَالَ 
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َها، َوَلِكْن ائْـُتوا نُوحًا أول نَِبٍي بـََعثَُه الله ِإَلى  َأَصاَب، َأْكَلُه ِمْن الَشَجَرِة َوَقْد نُِهَي َعنـْ
يَـُقولُ  َيْأُتوَن نُوحاً فـَ َلْسُت ُهَناُكْم َوَيْذُكُر َخِطيَئَتُه الَِتي َأَصاَب، ُسَؤاَلُه رَبَُه : َأْهِل األْرِض، فـَ

َراِهيُم َخِليُل الرْحَمن، قَالَ ِبَغيْ  َراِهيَم فـَيَـُقولُ : ِر ِعْلٍم، َوَلِكْن ائْـُتوا ِإبـْ َيْأُتوَن ِإبـْ ِإِني َلْسُت : فـَ
ُهَناُكْم َوَيْذُكُر ثالَث َكِلَماٍت َكَذبـَُهَن، َوَلِكْن ائْـُتوا ُموَسى َعْبدًا آتَاُه الله التَـْورَاَة وََكلَمُه 

َيْأتُوَن ُموَسى فـَيَـُقولُ : ، قَالَ َوقـَربَُه َنِجياً  ِإِني َلْسُت ُهَناُكْم َوَيْذُكُر َخِطيَئَتُه الَِتي : فـَ
َلُه النَـْفَس، َوَلِكْن ائْـُتوا ِعيَسى َعْبَد الله َوَرُسوَلُه َوُروَح الله وََكِلَمَتُه، قَالَ  تـْ : َأَصاَب، قـَ

َيْأُتوَن ِعيَسى فـَيَـُقولُ  ، -َصلى الله َعَلْيِه َوَسَلمَ  -َلِكْن ائْـُتوا ُمَحَمداً َلْسُت ُهَناُكْم وَ : فـَ
َيْأُتوِني فََأْسَتْأِذُن َعَلى رَِبي ِفي َدارِِه،  َعْبدًا َغَفَر الله َلُه َما تـََقدَم ِمْن َذْنِبِه َوَما تََأخَر، فـَ

ُتُه َوقـَْعُت َساِجداً،  يـُْؤَذُن ِلي َعَلْيِه فَِإَذا رَأَيـْ يَـُقولُ فـَ َيَدُعِني َما َشاَء الله َأْن َيَدَعِني، فـَ : فـَ
فََأْرَفُع رَْأِسي فَأُْثِني َعَلى رَِبي : اْرَفْع ُمَحَمُد َوُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفْع َوَسْل تـُْعَط، قَالَ 

ًا فََأْخُرجُ  ِلي َحد ُمِنيِه، ثَُم َأْشَفُع فـََيُحدة بِثـََناٍء َوَتْحِميٍد يـَُعلقَاَل قـََتاَدةُ  .فَُأْدِخُلُهْم الَجن         
ْعُتُه أَْيضاً يـَُقولُ : - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - فََأْخُرُج فَُأْخرُِجُهْم ِمْن النار َوُأْدِخُلُهْم الجَنَة ـ ثَُم : َومسَِ

ُتُه َوقـَْعُت َساِجداً َأُعوُد الثَانَِيَة فََأْسَتْأِذُن َعَلى رَِبي ِفي َدارِِه فـَيـُْؤَذُن ِلي َعَلْيهِ  ، فَِإَذا رَأَيـْ
َيَدُعِني َما َشاَء الله َأْن َيَدَعِني، ثَُم يـَُقولُ  اْرَفْع ُمَحَمُد َوُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفْع َوَسْل : فـَ

ثَُم َأْشَفُع فـََيُحد : لَ فََأْرَفُع رَْأِسي فَأُْثِني َعَلى رَِبي بِثـََناٍء َوَتْحِميٍد يـَُعلُمِنيِه، قَا: تـُْعَط، قَالَ 
 ًا فََأْخُرُج فَُأْدِخُلُهْم الَجنُه َعْنهُ  -قَاَل قـََتاَدةُ  .ةِلي َحدفَأْخُرُج : َوَسِمْعُتُه يـَُقولُ : - َرِضَي الل

َدارِِه ثَُم َأُعوُد الثَالَِثَة فََأْسَتْأِذُن َعَلى رَِبي ِفي  .فَُأْخرُِجُهْم ِمْن النار َوُأْدِخُلُهْم الجَنة
َيَدُعِني َما َشاَء الله َأْن َيَدَعِني، ثَُم يـَُقولُ  ُتُه َوقـَْعُت َساِجدًا فـَ يـُْؤَذُن ِلي َعَلْيِه، فَِإَذا رَأَيـْ : فـَ

فََأْرَفُع رَْأِسي فَأُْثِني َعَلى رَِبي : اْرَفْع ُمَحَمُد َوُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفْع َوَسْل تـُْعطَْه، قَالَ 
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ًا فََأْخُرُج فَُأْدِخُلُهْم الَجنة: َوَتْحِميٍد يـَُعلُمِنيِه، قَالَ  بِثـََناءٍ  ِلي َحد قَاَل  .ثَُم َأْشَفُع فـََيُحد
ْعُتُه يـَُقولُ : -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -قـََتاَدةُ  فََأْخُرُج فَُأْخرُِجُهْم ِمْن النار َوُأْدِخُلُهْم الجَنة ـ : َوَقْد مسَِ

َقى ُمثَ َتال َهِذِه : ، قَالَ ِفي النار ِإال َمْن َحَبَسُه اْلُقْرآُن، َأْي َوَجَب َعَلْيِه اْلُخُلودُ  َحَتى َما يـَبـْ
َعَثَك رَبَك َمَقامًا َمْحُموداً : اآليَةَ  َرِضَي اللُه  - قَاَل قَـَتاَدُة َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  .َعَسى َأْن يـَبـْ

ُهما رواه {. }-َصلى الله َعَلْيِه َوَسلم -وُد اَلِذي ُوِعَدُه نَِبُيُكمْ َوَهَذا اْلَمَقاُم اْلَمْحمُ : -َعنـْ
  .}البخاري

  377 :الحديث رقم          

َصلى الله َعَلْيِه  - حدثين نيب اهللاِ : قَالَ  كَ لِ ذَ كَ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َتِظُر أُمِتي تـَْعبـُُر الصَراِط، ِإْذ َجاَءِني ِعيَسى فـََقالَ ِإني  {:قالَ  - َوَسلم َهِذِه : َلَقاِئٌم أَنـْ

َوَيْدُعوَن اَهللا، َأْن  -َيْجَتِمُعوَن ِإلَْيكَ  :َأْو قَالَ  -ْتَك يَا ُمَحمُد َيْسأَُلونَ اْألَْنِبَياُء َقْد َجاءَ 
اُء اهللاُ، ِلَغم َما ُهْم ِفيِه؛ فَاْلَخْلُق ُمْلَجُموَن ِفي يـَُفرَق بـَْيَن َجْمِع اْألَُمِم ِإَلى َحْيُث َيشَ 

فَأَْنطَِلُق، َفآِتي . فََأما اْلُمْؤِمُن، فـَُهَو َعَلْيِه َكالزْكَمِة، َوَأما اْلَكاِفُر فـََيتَـَغشاُه اْلَمْوتُ . اْلَعَرقِ 
ُهللا َعَلي َويـُْلِهُمِني ِمْن َمَحاِمِدِه، َوُحْسِن َتْحَت اْلَعْرِش، فََأَقُع َساِجًدا ِلَربي، ثُم يـَْفَتُح ا

ْبِلي، ثُم يـَُقالُ  يَا ُمَحمُد، اْرَفْع رَْأَسَك، َسْل تـُْعطَْه، : الثـَناِء َعَلْيِه َشْيًئا َلْم يـَْفَتْحُه ِألََحٍد قـَ
، أُمِتي أُمتِ : اْشَفْع ُتَشفْع، فََأْرَفُع رَْأِسي، فََأُقولُ  ُد، َأْدِخْل : ي، فـَيـَُقالُ يَا َربيَا ُمَحم

َواِب اْلَجنِة، َوُهْم ُشرََكاُء  اْلَجنَة ِمْن أُمِتَك َمْن َال ِحَساَب َعَلْيِه ِمَن اْلَباِب اْألَْيَمِن ِمْن أَبـْ
سن رواه أمحد، وقال مقبل الوادعي يف الشفاعة حديث ح{. }الناِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن اْألَبـَْوابِ 

  .}ألن حرب بن ميمون صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح
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  378 :الحديث رقم          

           :-َصلى الله َعَلْيِه َوَسلم -َرُسوُل اهللاِ  قَالَ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
اَألولِيَن  -َتْدُروَن ِمم َذِلَك؟ ُيْجَمُع الناسُ أَنَا َسيُد الناِس يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَهْل {

ُفُذُهُم اْلَبَصُر، َوَتْدنُو الشْمُس،  -َواآلِخرِينَ  ِفى َصِعيٍد َواِحٍد، ُيْسِمُعُهُم الداِعى، َويـَنـْ
ُلُغ الناَس ِمَن اْلَغم َواْلَكْرِب َما َال يُِطيُقوَن، َوَال َيْحَتِمُلونَ  َيبـْ يَـُقولُ .فـَ َأَال تـََرْوَن : الناسُ  فـَ

: فـَيَـُقوُل بـَْعُض الناِس لِبَـْعضٍ  َما َقْد بـََلَغُكْم؟ َأَال تـَْنظُُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإَلى رَبُكْم؟
َيْأُتوَن آَدَم عليه السالم، فـَيَـُقوُلوَن َلهُ  ِه، أَْنَت أَبُو اْلَبَشِر َخَلَقَك اللُه بَِيدِ : َعَلْيُكْم بِآَدَم، فـَ

َونـََفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه، َوَأَمَر اْلَمالَِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك، اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك، َأَال تـََرى ِإَلى 
يَـُقوُل آَدمُ  ِإن رَبى َقْد َغِضَب اْليَـْوَم َغَضًبا َلْم : َما َنْحُن ِفيِه؟ َأَال تـََرى ِإَلى َما َقْد بـََلَغَنا؟فـَ

لَ  ُه ِمثْـَلُه َوَلْن يـَْغَضَب بـَْعَدُه ِمثْـَلُه، َوِإنُه نـََهاِنى َعِن الشَجَرِة فـََعَصْيُتُه، نـَْفِسى يـَْغَضْب قـَبـْ
يَـُقوُلونَ .نـَْفِسى نـَْفِسى، اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِرى، اْذَهُبوا ِإَلى نُوحٍ  َيْأُتوَن نُوًحا، فـَ ! يَا نُوحُ : فـَ

ِل اَألْرِض، َوَقْد َسماَك اللُه َعْبًدا َشُكورًا اْشَفْع لََنا ِإَلى ِإنَك أَْنَت َأوُل الرُسِل ِإَلى َأهْ 
يَـُقوُل ِإن رَبى َقْد َغِضَب اْليَـْوَم َغَضًبا َلْم  -َعز َوَجل  -رَبَك، َأالَ تـََرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه؟فـَ

َلُه ِمثْـَلُه، َوَلْن يـَْغَضَب بـَْعَدُه ِمثْـَلُه،  َوِإنُه َقْد َكاَنْت ِلي َدْعَوٌة َدَعْوتـَُها َعَلى يـَْغَضْب قـَبـْ
َراِهيمَ  َراِهيَم، .قـَْوِمى، نـَْفِسى نـَْفِسى نـَْفِسى اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِرى، اْذَهُبوا ِإَلى ِإبـْ َيْأُتوَن ِإبـْ فـَ

يَـُقوُلونَ  َراِهيمُ : فـَ ْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك َأالَ أَْنَت نَِبى اللِه َوَخِليُلُه ِمْن َأْهِل اَألْرِض ا! يَا ِإبـْ
يَـُقوُل َلُهمْ  َلُه : تـََرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه؟ فـَ بـْ ِإن رَبى َقْد َغِضَب اْليَـْوَم َغَضًبا َلْم يـَْغَضْب قـَ

بُو َحياَن َفذََكَرُهن أَ  -ِمثْـَلُه َوَلْن يـَْغَضَب بـَْعَدُه ِمثْـَلُه، َوِإنى َقْد ُكْنُت َكَذْبُت َثَالَث َكَذبَاتٍ 
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َيْأتُوَن ُموَسى، .نـَْفِسى نـَْفِسى نـَْفِسى، اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِرى اْذَهُبوا ِإَلى ُموَسى -ِىف احلَِْديثِ  فـَ
يَـُقوُلونَ  أَْنَت َرُسوُل اللِه، َفضَلَك اللُه ِبِرَسالَِتِه َوِبَكَالِمِه َعَلى الناِس، اْشَفْع ! يَا ُموَسى: فـَ

 يَـُقولُ  َك َأَال تـََرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه؟لََنا ِإَلى رَب ِإن رَبى َقْد َغِضَب اْليَـْوَم َغَضًبا َلْم : فـَ
تَـْلُت نـَْفًسا َلْم ُأوَمْر ِبَقْتِلَها،  َلُه ِمثْـَلُه، َوَلْن يـَْغَضَب بـَْعَدُه ِمثْـَلُه، َوِإنى َقْد قـَ بـْ يـَْغَضْب قـَ

يَـُقوُلونَ .َلى َغْيِرى، اْذَهُبوا ِإَلى ِعيَسىنـَْفِسى نـَْفِسى نـَْفِسى، اْذَهُبوا إِ  َيْأُتوَن ِعيَسى، فـَ : فـَ
أَْنَت َرُسوُل اللِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه، وََكلْمَت الناَس ِفى ! يَا ِعيَسى

ِإن رَبى َقْد َغِضَب : يَـُقوُل ِعيَسىاْلَمْهِد َصِبيا اْشَفْع لََنا، َأَال تـََرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه؟فَـ 
َلُه ِمثْـَلُه، َوَلْن يـَْغَضَب بـَْعَدُه ِمثْـَلهُ  ويف رواية  -وَملَْ َيْذُكْر َذنـًْبا -اْليَـْوَم َغَضًبا َلْم يـَْغَضْب قـَبـْ

يَـُقوُل ِإني ُعِبْدُت ِمْن ُدوِن اللهِ : الرتمذي ى َغْيِرى نـَْفِسى نـَْفِسى نـَْفِسى، اْذَهُبوا ِإلَ  ،فـَ
َيْأتُوَن ُمَحمًدا .- صلى اهللا عليه وسلم -اْذَهُبوا ِإَلى ُمَحمدٍ  - صلى اهللا عليه وسلم -فـَ

يَـُقوُلونَ  َم ِمْن ! يَا ُمَحمدُ : فـَ ُه َلَك َما تـََقدِه َوَخاَتُم األَْنِبَياِء، َوَقْد َغَفَر اللأَْنَت َرُسوُل الل
اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك، َأَال تـََرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه؟ فَأَْنطَِلُق َفآِتى َتْحَت َذْنِبَك َوَما تََأخَر، 

ثُم يـَْفَتُح اللُه َعَلى ِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسِن الثـَناِء  ،- َعز َوَجل  -اْلَعْرِش، فََأَقُع َساِجًدا ِلَربى
ْبِلى، ثُم يـَُقالُ َعَلْيِه َشْيًئا َلْم يـَْفَتْحُه َعَلى أَ  يَا ُمَحمُد اْرَفْع رَْأَسَك، َسْل تـُْعطَْه، : َحٍد قـَ

، أُمِتى يَا َرب : فََأْرَفُع رَْأِسى، فََأُقولُ .َواْشَفْع ُتَشفعْ  ِتى يَا َربدُ : فـَيـَُقالُ  .أُميَا ُمَحم، 
َواِب اْلَجنِة َوُهْم ُشرََكاُء َأْدِخْل ِمْن أُمِتَك َمْن َال ِحَساَب َعَلْيِهْم ِمَن اْلَبا ِب األَْيَمِن ِمْن أَبـْ

َوالِذى نـَْفِسى بَِيِدِه ِإن َما بـَْيَن : ثم قَالَ  .الناِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن األَبـَْوابِ 
رواه { .}كَة َوُبْصَرىاْلِمْصَراَعْيِن ِمْن َمَصارِيِع اْلَجنِة َكَما بـَْيَن َمكَة َوِحْميَـَر، َأْو َكَما بـَْيَن مَ 

  .}أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي وابن خزمية
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َنا ِإَىل -ْصَرةِ نَاٌس ِمْن أَْهِل اْلبَ  -اْجَتَمْعَنا: ِهَالٍل اْلَعَنزِي، قَالَ  ْبنِ  َمْعَبدَ َعْن          ، َفَذَهبـْ
َنا َمَعَنا بِثَاِبٍت اْلبـَُناِين إِلَْيِه َيْسأَلُُه لََنا َعْن َحِديِث  ،- َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  أََنسَ  َوَذَهبـْ

ى الشَفاَعِة، فَِإَذا ُهَو ِيف َقْصرِِه، فـََوافـَْقَناُه ُيَصلي الضَحى، فَاْسَتْأَذنا َفَأِذَن لََنا َوُهَو قَاِعٌد َعلَ 
يَا أَبَا َمحْزََة : َعْن َشْيٍء َأوَل ِمْن َحِديِث الشَفاَعِة، فـََقالَ  َال َتْسأَْلهُ  :ِفرَاِشِه، فـَُقْلَنا لِثَاِبتٍ 

ثـَنَا : َجاُءوَك َيْسأَُلوَنَك َعْن َحِديِث الشَفاَعِة، فـََقالَ  ،َهُؤَالِء ِإْخَواُنَك ِمْن أَْهِل اْلَبْصَرةِ  َحد
َن يـَْوُم اْلِقَياَمِة َماَج الناُس بـَْعُضُهْم ِفي ِإَذا َكا {:قَال - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ُحمَمدٌ 

َيْأُتوَن آَدَم، فـَيَـُقوُلونَ  َلْسُت َلَها َوَلِكْن َعَلْيُكْم : اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك، فـَيَـُقولُ : بـَْعٍض، فـَ
َراِهيم، فـَيَـُقولُ  َيْأُتوَن ِإبـْ َراِهيَم فَِإنُه َخِليُل الرْحَمِن، فـَ َلَها َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبُموَسى َلْسُت : بِِإبـْ

يَـُقولُ  َيْأُتوَن ُموَسى، فـَ َلْسُت َلَها َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبِعيَسى، فَِإنُه ُروُح اللِه : فَِإنُه َكِليُم اللِه، فـَ
َيْأُتوَن ِعيَسى، فـَيَـُقولُ  اللُه َعَلْيِه  َصلى - َلْسُت َلَها َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبُمَحمدٍ : وََكِلَمُتُه فـَ

َيْأُتوِني، فََأُقولُ  ،-َوَسلمَ  أَنَا َلَها، فََأْسَتْأِذُن َعَلى رَبي فـَيـُْؤَذُن ِلي َويـُْلِهُمِني َمَحاِمَد : فـَ
يَا : َوَأِخر َلُه َساِجًدا، فـَيَـُقولُ  ،فََأْحَمُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمدِ  ،َأْحَمُدُه ِبَها َال َتْحُضُرِني اْآلنَ 

، أُمِتي : مُد اْرَفْع رَْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل تـُْعَط، َواْشَفْع ُتَشفْع، فََأُقولُ ُمحَ  يَا َرب
يَـُقولُ  ْلِبِه ِمثْـَقاُل َشِعيَرٍة ِمْن ِإيَماٍن، فَأَْنطَِلُق : أُمِتي، فـَ َها َمْن َكاَن ِفي قـَ اْنطَِلْق، فََأْخِرْج ِمنـْ
َعُل، ثُم أَ  يَا ُمَحمُد، اْرَفْع : ُعوُد فََأْحَمُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمِد، ثُم َأِخر لَُه َساِجًدا، فـَيـَُقالُ فََأفـْ

، أُمِتي أُمِتي، : رَْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل تـُْعَط، َواْشَفْع ُتَشفْع، فََأُقولُ  يَا َرب
يَـُقولُ  َها مَ : فـَ ْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍة َأْو َخْرَدَلٍة ِمْن ِإيَماٍن اْنطَِلْق، فََأْخِرْج ِمنـْ ْن َكاَن ِفي قـَ
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َعُل، ثُم َأُعوُد فََأْحَمُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمِد، ثُم َأِخر لَُه َساِجًدا،  فََأْخرِْجُه، فَأَْنطَِلُق فَأَفـْ
يَـُقولُ  : َسْل تـُْعَط، َواْشَفْع ُتَشفْع، فََأُقولُ يَا ُمَحمُد، اْرَفْع رَْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، وَ : فـَ

، أُمِتي أُمِتي، فـَيَـُقولُ  ْلِبِه َأْدَنى َأْدَنى َأْدَنى ِمثْـَقاِل : يَا َرب اْنطَِلْق، فََأْخِرْج َمْن َكاَن ِفي قـَ
َعلُ  ا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد أََنٍس، فـََلم  .َحبِة َخْرَدٍل ِمْن ِإيَماٍن، فََأْخرِْجُه ِمَن الناِر فَأَْنطَِلُق فََأفـْ

ثـَنَا : قـُْلُت لِبَـْعِض َأْصَحابَِنا ثـَْناُه ِمبَا َحد َلْو َمَرْرنَا بِاحلََْسِن َوُهَو ُمتَـَواٍر ِيف َمْنزِِل َأِيب َخِليَفَة َفَحد
َناُه َفَسلْمَنا َعَلْيِه َفَأِذَن لََنا، فـَُقْلَنا لَهُ  َناَك ِمْن ِعْنِد : أََنُس ْبُن َماِلٍك، َفأَتـَيـْ يَا أَبَا َسِعيٍد، ِجئـْ

ثـََنا ِيف الشَفاَعِة، فـََقالَ  ثـَْناُه : َأِخيَك أََنِس ْبِن َماِلٍك، فـََلْم نـََر ِمْثَل َما َحد ِهيْه، َفَحد
َلَقْد : َهَذا، فـََقالَ ملَْ يَزِْد لََنا َعَلى : ِهيْه، فـَُقْلَنا: بِاحلَِْديِث، فَانـْتَـَهى ِإَىل َهَذا اْلَمْوِضِع، فـََقالَ 

يٌع ُمْنُذ ِعْشرِيَن َسَنًة، َفَال أَْدرِي أََنِسَي أَْم َكرَِه َأْن تـَتِكُلوا، قـُْلَنا َثِين َوُهَو مجَِ يَا  أَبَا َسِعيٍد، : َحد
ثـَْنا ْنَساُن َعُجوًال : َفَضِحَك َوقَالَ  ،َفَحد َثُكْم َما ذََكْرتُُه ِإال َوأَنَا أُرِيُد  ،ُخِلَق اْإلِ يثاَأْن ُأَحد َحد  

َثُكْم بِِه، قَالَ  لَُه َساِجًدا، : َكَما َحد َأِخر اِبَعَة، فََأْحَمُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمِد، ثُمَأُعوُد الر ثُم
يَا : ولُ يَا ُمَحمُد اْرَفْع رَْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع، َوَسْل تـُْعطَْه، َواْشَفْع ُتَشفْع، فََأقُ : فـَيـَُقالُ 

، اْئَذْن ِلي ِفيَمْن قَالَ  ُه، فـَيَـُقولُ : َربالل ِتي َوَجَالِلي وَِكْبرِيَاِئي َوَعَظَمِتي، : َال ِإَلَه ِإالَوِعز
َها َمْن قَالَ    .}رواه البخاري{ .}َال ِإَلَه ِإال اللُه : َألُْخرَِجن ِمنـْ
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َعَلى ِمْنَربِ اْلَبْصَرِة،  - ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  - َخطَبَـَنا اْبُن َعباسٍ : َنْضَرَة، قَالَ َعْن َأِيب         
ِإنُه َلْم َيُكْن نَِبي ِإال َلُه َدْعَوٌة َقْد {:-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : فـََقالَ 

َيا، َوِإني َقْد اْخَتَبْأُت َدْعَوِتي َشَفاَعًة ِألُمِتي، َوأَنَا َسيُد َوَلِد آَدَم يـَْوَم  نـْ َزَها ِفي الدتـََنج
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َوال  اْلَحْمدِ ْخَر، َوبَِيِدي ِلَواُء َوال فَ  اْألَْرضُ َوال َفْخَر، َوأَنَا َأوُل َمْن تـَْنَشق َعْنُه  اْلِقَياَمةِ 
يَـُقوُل  ِلَواِئيَفْخَر، آَدُم َفَمْن ُدونَُه َتْحَت  َوال َفْخَر، َوَيطُوُل يـَْوُم اْلِقَياَمِة َعَلى الناِس، فـَ

َيْشَفْع ِإَلى رَبـَنا: بـَْعُضُهْم لِبَـْعضٍ   ،-َجل َعز وَ  -اْنطَِلُقوا بَِنا ِإَلى آَدَم أَِبي اْلَبَشِر، فـَ
َيْأُتوَن آَدمَ  نَـَنا، فـَ ْليَـْقِض بـَيـْ يَـُقوُلونَ  ،-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـَ يَا آَدُم، أَْنَت الِذي : فـَ

َخَلَقَك اللُه بَِيِدِه، َوَأْسَكَنَك َجنَتُه، َوَأْسَجَد َلَك َمالِئَكَتُه، اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبـَنا فـَْليَـْقِض 
نَـَنا، فَـ  ِإني َلْسُت ُهَناُكْم، ِإني َقْد ُأْخرِْجُت ِمَن الَجنِة ِبَخِطيَئِتي، َوِإنُه َال يُِهمِني : يَـُقولُ بـَيـْ

يَـُقوُلونَ  َيْأُتوَن نُوًحا، فـَ يَا نُوُح، اْشَفْع : اْليَـْوَم ِإال نـَْفِسي، َوَلِكِن ائْـُتوا نُوًحا رَْأَس النِبييَن، فـَ
يَـُقولُ لََنا ِإَلى رَبـَنا  نَـَنا، فـَ ِإني َلْسُت ُهَناُكْم، ِإني َدَعْوُت ِبَدْعَوٍة َأْغَرَقْت َأْهَل : فـَْليَـْقِض بـَيـْ

َيْأُتوَن  َراِهيَم َخِليَل اللِه، فـَ اْألَْرِض، َوِإنُه َال يُِهمِني اْليَـْوَم ِإال نـَْفِسي، َوَلِكِن ائْـُتوا ِإبـْ
يَـُقوُلونَ  َراِهيَم، فـَ نَـَنا، فـَيَـُقولُ يَا إِ : ِإبـْ ْليَـْقِض بـَيـْ َراِهيُم، اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبـَنا، فـَ ِإني َلْسُت : بـْ

: َواللِه ِإْن َحاَوَل ِِن ِإال َعْن ِديِن اللهِ  -ُهَناُكْم، ِإني َكَذْبُت ِفي اْإلِْسالِم َثالَث ِكْذبَاتٍ 
َوقـَْولُُه ِالْمرَأَتِِه  .َكِبيُرُهْم َهَذا فَاْسأَلُوُهْم ِإْن َكانُوا يـَْنِطُقونَ   َبْل فـََعَلهُ : َوقـَْولُهُ  .ِإني َسِقيمٌ  :قـَْولُهُ 

َوِإنُه َال يُِهمِني اْليَـْوَم ِإال نـَْفِسي، َوَلِكِن ائْـُتوا ُموَسى  .-ُأْخِيت : ِحَني أََتى َعَلى اْلَمِلكِ 
يَـُقولُونَ  َيْأُتونَُه، فـَ أَْنَت الِذي اْصطََفاَك  ُموَسى،يَا : الِذي اْصطََفاُه اللُه ِبِرَسالَِتِه وََكالِمِه، فـَ

 َمَك، فَاْشَفْع لََنا ِإَلى رَبُه ِبِرَسالَِتِه وََكليَـُقولُ الل نَـَنا، فـَ َلْسُت ُهَناُكْم ِإني : َك، فـَْليَـْقِض بـَيـْ
تَـْلُت نـَْفًسا ِبَغْيِر نـَْفٍس، َوِإنُه َال يُِهمِني اْليَـْوَم ِإال نـَْفِسي، َوَلِكِن ائْـُتوا ِعيَسى ُروَح اللِه  قـَ

َيْأُتوَن ِعيَسى فـَيَـُقوُلونَ  نَـَنااْشَفْع لََنا ِإَلى رَبكَ : وََكِلَمَتُه، فـَ ْليَـْقِض بـَيـْ ِإني : فـَيَـُقولُ . ، فـَ
َلْسُت ُهَناُكْم، ِإني اتِخْذُت ِإَلًها ِمْن ُدوِن اللِه، َوِإنُه َال يُِهمِني اْليَـْوَم ِإال نـَْفِسي، َوَلِكْن 

ُتْم َلْو َكاَن َمَتاٌع ِفي ِوَعاٍء َمْخُتوٍم َعَلْيِه، َأَكاَن يـُْقَدُر َعَلى َما فِ  ي َجْوِفِه َحتى يـَُفض َأرَأَيـْ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

276 

يَـُقولُ : َال، قَالَ : فـَيَـُقوُلونَ : اْلَخاَتُم؟ قَالَ  َخاَتُم  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِإن ُمَحمًدا :فـَ
َم ِمْن َذْنِبِه َوَما تََأخرَ  يَن، َوَقْد َحَضَر اْليَـْوَم َوَقْد ُغِفَر لَُه َما تـََقدِبيهِ قَاَل َرُسو  .النُل الل              

يَـُقوُلونَ : - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َيْأُتوِني فـَ يَا ُمَحمُد، اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك، فـَْليَـْقِض : فـَ
نَـَنا، فََأُقولُ   - اللهُ  ِلَمْن َشاَء َويـَْرَضى، فَِإَذا َأرَادَ  -َعز َوَجل  -أَنَا َلَها، َحتى يَْأَذَن اللهُ : بـَيـْ
َنْحُن اْآلِخُروَن : َأْن َيْصدََع بـَْيَن َخْلِقِه نَاَدى ُمَنادٍ  - تـََباَرَك َوتـََعاَلى أَْيَن َأْحَمُد َوأُمُتُه؟ فـَ

تـُْفَرُج لََنا اْألَُمُم َعْن َطرِيِقَنا، فـََنْمِضي  اْألَوُلوَن، َنْحُن آِخُر اْألَُمِم، َوَأوُل َمْن ُيَحاَسُب، فـَ
َكاَدْت َهِذِه اْألُمُة َأْن َتُكوَن أَْنِبَياَء ُكلَها، : َحجِليَن ِمْن أَثَِر الطُهوِر، فـَتَـُقوُل اْألَُممُ ُغرا مُ 

أَنَا : َمْن أَْنَت؟ فَأَُقولُ : َفآِتي بَاَب اْلَجنِة، َفآُخُذ ِبَحْلَقِة اْلَباِب، فََأقْـَرُع اْلَباَب، فـَيـَُقالُ 
يـُْفَتُح لِ  فََأِخر  -َشك َمحادٌ  - ،َأْو َسرِيرِهِ ، َعَلى ُكْرِسيهِ  -َعز َوَجل  -ي، َفآِتي رَبيُمَحمٌد، فـَ

ْبِلي، َولَْيَس َيْحَمُدُه ِبَها َأَحٌد  َلُه َساِجًدا، فََأْحَمُدُه ِبَمَحاِمَد َلْم َيْحَمْدُه ِبَها َأَحٌد َكاَن قـَ
ْأَسَك، َوَسْل تـُْعطَْه، َوُقْل ُتْسَمْع، َواْشَفْع ُتَشفْع، فََأْرَفُع يَا ُمَحمُد اْرَفْع رَ : بـَْعِدي، فـَيـَُقالُ 
يَـُقولُ : رَْأِسي فََأُقولُ  ، أُمِتي أُمِتي، فـَ ْلِبِه ِمثْـَقاُل َكَذا وََكَذا، : َأْي َرب َأْخِرْج َمْن َكاَن ِفي قـَ

َفْع رَْأَسَك، َوُقْل ُتْسَمْع، َوَسْل تـُْعطَْه، ارْ : َما قـُْلُت، فـَيـَُقالُ : ثُم َأُعوُد فََأْسُجُد فََأُقولُ 
ْلِبِه ِمثْـَقاُل  : َأْي َرب أُمِتي، أُمِتي، فـَيَـُقولُ : َواْشَفْع ُتَشفْع، فََأُقولُ  َأْخِرْج َمْن َكاَن ِفي قـَ

اْرَفْع رَْأَسَك، : اُل ِليَ َكَذا وََكَذا، ُدوَن اْألَوِل، ثُم َأُعوُد، فََأْسُجُد، فََأُقوُل ِمْثَل َذِلَك، فـَيـُقَ 
َأْخِرْج : َأْي َرب أُمِتي، أُمِتي؟ فـََقالَ : َوُقْل ُتْسَمْع، َوَسْل تـُْعطَْه، َواْشَفْع ُتَشفْع، فََأُقولُ 

ْلِبِه ِمثْـَقاُل َكَذا وََكَذا، ُدوَن َذِلكَ  ، واستشهد به الشيخ رواه اإلمام أمحد يف املسند{ .}َمْن َكاَن ِفي قـَ
  .}.حسن لغريه: ، وقال شعيب األرنؤوطيع يف أحاديث الشفاعة الصحيحةرب

  381 :الحديث رقم        
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ُيْحَمُل  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -هُ نْ عَ  اهللاُ  ي ضِ رَ  - َبْكرَةَ َأِيب  نْ عَ         
تَـَقادَُع ِبِهْم َجَنبََتا الصَراِط تـََقادَُع اْلَفَراِش ِفي النارِ الناُس َعَلى الصَراِط يـَْوَم اْلِقَياَمِة،  ، فـَ

ثُم يـُْؤَذُن لِْلَمالَِئَكِة َوالنِبييَن َوالشَهَداِء َأْن : ، قَالَ فـَيـُْنِجي اللُه ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاءُ : قَالَ 
َيْشَفُعوَن، َوُيْخرُِجوَن َوَيْشَفُعوَن،  ، َوزَاَد َعفاُن َوُيْخرُِجوَن َوَيْشَفُعوَن، َوُيْخرُِجونَ َيْشَفُعوا فـَ

ْلِبِه َما َيِزُن َذرًة ِمْن ِإيَمانٍ : َمرًة فـََقاَل أَْيًضا رواه {. }َوَيْشَفُعوَن َوُيْخرُِجوَن َمْن َكاَن ِفي قـَ
   .}إسناده حسن: اإلمام أمحد، وقال شعيب األرنؤوط

  382 :الحديث رقم          

         اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِي هِ  - َرِضينَاًسا ِيف َزَمِن َرُسوِل الل ُه  -َأنى اللَصل
َصلى اللُه  -يَا َرُسوَل اللِه، َهْل نـََرى َربـَنا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ؟ قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاُلوا -َعَلْيِه َوَسلمَ 

َهْل ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة الشْمِس بِالظِهيَرِة َصْحًوا لَْيَس َمَعَها  :، قَالَ نـََعمْ  {:- َوَسلمَ  َعَلْيهِ 
َلَة اْلَبْدِر َصْحًوا لَْيَس ِفيَها َسَحاٌب  َال : ؟ قَاُلواَسَحاٌب ؟ َوَهْل ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة اْلَقَمِر لَيـْ

يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإال َكَما  -تـََباَرَك َوتـََعاَلى -ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة اللهِ َما  :يَا َرُسوَل اللِه، قَالَ 
لَِيتِبْع ُكل أُمٍة َما َكاَنْت  :ُتَضاروَن ِفي ُرْؤيَِة َأَحِدِهَما، ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة َأذَن ُمَؤذنٌ 

َقى َأَحٌد َكاَن يـَعْ  َر اللِه ُسْبَحانَُه ِمَن اَألْصَناِم َواألَْنَصاِب ِإال تـَْعُبُد، َفَال يـَبـْ ُبُد َغيـْ
َحتى ِإَذا َلْم يـَْبَق ِإال َمْن َكاَن يـَْعُبُد اللَه ِمْن بـَر َوفَاِجٍر َوُغبِر َأْهِل  ،يـََتَساَقطُوَن ِفي النارِ 

يـَُقاُل َلُهمْ  ُيْدَعى اْليَـُهوُد فـَ َر اْبَن : ؟ قَاُلوا ُتْم تـَْعُبُدونَ َما ُكنْ : اْلِكَتاِب، فـَ ُكنا نـَْعُبُد ُعَزيـْ
ُغوَن ؟ قَاُلوا: اللِه، فـَيـَُقالُ  ُتْم، َما اتَخَذ اللُه ِمْن َصاِحَبٍة َوَال َوَلٍد، َفَماَذا تـَبـْ َعِطْشَنا : َكَذبـْ

ُيَشاُر ِإلَْيِهْم َأَال َتِرُدونَ  َن ِإَلى الناِر، َكأَنـَها َسَراٌب َيْحِطُم فـَُيْحَشُرو  ؟يَا رَبـَنا فَاْسِقَنا، فـَ
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يـَُقاُل لَ  َيَتَساَقطُوَن ِفي الناِر، ثُم يُْدَعى النَصاَرى فـَ ؟ َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدونَ : ُهمْ بـَْعُضَها بـَْعًضا، فـَ
يـَُقاُل َلُهمْ : قَاُلوا ُتْم، َما ات : ُكنا نـَْعُبُد اْلَمِسيَح اْبَن اللِه، فـَ َخَذ اللُه ِمْن َصاِحَبٍة َوَال َكَذبـْ

يَـُقوُلونَ : َوَلٍد، فـَيـَُقاُل َلُهمْ  ُغوَن ؟ فـَ ُيَشاُر ِإلَْيِهْم : َعِطْشَنا يَا رَبـَنا فَاْسِقَنا، قَالَ : َماَذا تـَبـْ فـَ
َيتَ  ؟َأَال َتِرُدونَ  َساَقطُوَن ِفي فـَُيْحَشُروَن ِإَلى َجَهنَم َكأَنـَها َسَراٌب َيْحِطُم بـَْعُضَها بـَْعًضا، فـَ

   ينَ الناِر، َحتى ِإَذا َلْم يـَْبَق ِإال َمْن َكاَن يـَْعُبُد اللَه تـََعاَلى ِمْن بـَر َوفَاِجٍر أَتَاُهْم َرب اْلَعاَلمِ 
ْنَتِظُروَن، تـَْتَبُع ُكل : ِفي َأْدَنى ُصورٍَة ِمَن الِتي رََأْوُه ِفيَها، قَالَ  -ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى - َفَما تـَ

َقَر َما ُكنا ِإلَْيِهْم َوَلْم : أُمٍة َما َكاَنْت تـَْعُبُد، قَاُلوا َيا، َأفـْ نـْ اَس ِفي الدَنا الن يَا رَبـَنا، فَارَقـْ
يَـُقولُ  ُهْم، فـَ نـَُعوُذ بِاللِه ِمْنَك، َال ُنْشِرُك بِاللِه َشْيًئا، َمرتـَْيِن : ُكْم، فـَيَـُقوُلونَ أَنَا رَب : ُنَصاِحبـْ

َقِلَب، فـَيَـُقولُ  تَـْعرُِفونَُه : َأْو َثَالثًا، َحتى ِإن بـَْعَضُهْم لََيَكاُد َأْن يـَنـْ َنُه آيٌَة فـَ َنُكْم َوبـَيـْ َهْل بـَيـْ
َقى َمْن َكاَن َيْسُجُد لِلِه ِمْن تِْلَقاِء نـََعْم، فـَُيْكشَ : ِبَها ؟ فـَيَـُقوُلونَ  ُف َعْن َساٍق، َفَال يـَبـْ

َقى َمْن َكاَن َيْسُجُد اتـَقاًء َورِيَاًء ِإال َجَعَل اللهُ   نـَْفِسِه ِإال َأِذَن اللُه َلُه بِالسُجوِد، َوَال يـَبـْ
َخر َعَلى قـََفاُه، ثُم يـَْرفـَُعوَن رُُءوَسُهْم َوَقْد  َظْهَرُه طَبَـَقًة َواِحَدًة، ُكلَما َأرَاَد َأْن َيْسُجدَ 

أَْنَت رَبـَنا، ثُم : أَنَا رَبُكْم، فـَيَـُقوُلونَ : َتَحوَل ِفي ُصورَتِِه الِتي رََأْوُه ِفيَها َأوَل َمرٍة، فـََقالَ 
يَا : ، ِقيلَ اللُهم َسلْم َسلمْ : ونَ ُيْضَرُب اْلِجْسُر َعَلى َجَهنَم، َوَتِحل الشَفاَعُة، َويـَُقولُ 

وََكَاللِيُب َوَحَسٌك َتُكوُن بَِنْجٍد  َدْحٌض َمزِلٌة ِفيِه َخطَاِطيفُ : َرُسوَل اللِه، َوَما اجلِْْسُر ؟ قَالَ 
َيُمر اْلُمْؤِمُنوَن َكَطْرِف اْلَعْيِن، وََكا ْلبَـْرِق، وََكالريِح، ِفيَها ُشَوْيَكٌة يـَُقاُل َلَها السْعَداُن، فـَ

وََكالطْيِر، وََكَأَجاِويِد اْلَخْيِل َوالرَكاِب، فـََناٍج ُمَسلٌم، َوَمْخُدوٌش ُمْرَسٌل، َوَمْكُدوٌس ِفي نَاِر 
 َجَهنَم، َحتى ِإَذا َخَلَص اْلُمْؤِمُنوَن ِمَن الناِر، فـََوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحدٍ 

ْخَواِنِهُم الذِ  يَن ِفي بَِأَشد ُمَناَشَدًة لِلِه ِفي اْسِتْقَصاِء اْلَحق ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن لِلِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإلِ
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يـَُقاُل َلُهمْ : الناِر، يـَُقوُلونَ  َأْخرُِجوا َمْن : رَبـَنا َكانُوا َيُصوُموَن َمَعَنا، َوُيَصلوَن َوَيُحجوَن، فـَ
ُتْم، فـَُتَحرُم ُصَورُُهْم َعَلى النار، فـَُيْخرُِجوَن َخْلًقا َكِثيًرا َقْد َأَخَذِت الناُر ِإَلى ِنْصِف عَ  َرفـْ

ْيِه َوِإَلى رُْكَبتَـْيِه، ثُم يـَُقوُلونَ  يَـُقولُ : َساقـَ اْرِجُعوا : رَبـَنا َما بَِقَي ِفيَها َأَحٌد ِممْن َأَمْرتـََنا ِبِه، فـَ
ْلِبِه ِمثْـَقاَل ِديَناٍر ِمْن َخْيٍر، فََأْخرُِجوُه فـَُيْخرُِجوَن َخْلًقا َكِثيًرا، ثُم َفَمْن وَ  َجْدُتْم ِفي قـَ
ْلِبِه : رَبـَنا َلْم َنَذْر ِفيَها َأَحًدا ِممْن َأَمْرتـََنا، ثُم يـَُقولُ : يـَُقوُلونَ  اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي قـَ

رَبـَنا َلْم َنَذْر : ِمَن َخْيٍر فََأْخرُِجوُه، فـَُيْخرُِجوَن َخْلًقا َكِثيًرا، ثُم يـَُقوُلونَ  ِمثْـَقاَل ِنْصِف ِديَنارٍ 
ْلِبِه ِمثْـَقاَل َذرٍة ِمْن َخْير، : ِفيَها ِممْن َأَمْرتـََنا َأَحًدا، ثُم يـَُقولُ  اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي قـَ

ًرا: َكِثيًرا، ثُم يـَُقوُلونَ   فََأْخرُِجوُه فـَُيْخرُِجوَن َخْلًقا ، وََكاَن أَبُو َسِعيٍد رَبـَنا َلْم َنَذْر ِفيَها َخيـْ
 اُهللا َعْنهُ  -اْخلُْدرِي ََذا احلَِْديِث، فَاقـْرَ : يـَُقولُ  -َرِضيِ ُقوِين َه  :وا ِإْن ِشْئُتمْ أُ ِإْن ملَْ ُتَصدالل ِإن

 - }النساء{-ُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًماال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍة َوِإْن تَ 

يَـُقولُ  َشَفَعِت اْلَمَالِئَكُة، َوَشَفَع النِبيوَن، َوَشَفَع اْلُمْؤِمُنوَن، َوَلْم  :-َعز َوَجل  -اللهُ  :فـَ
ْبَضًة ِمَن  يَـْقِبُض قـَ ًرا يـَْبَق ِإال َأْرَحُم الراِحِميَن، فـَ َها قـَْوًما َلْم يـَْعَمُلوا َخيـْ ُيْخِرُج ِمنـْ الناِر، فـَ

َواِه اْلَجنِة، يـَُقاُل َلهُ  ْلِقيِهْم ِفي نـََهٍر ِفي َأفـْ يـُ نـََهُر اْلَحَياِة، : َقط، َقْد َعاُدوا ُحَمًما، فـَ
َيْخُرُجوَن َكَما َتْخُرُج اْلِحبُة ِفي َحِميِل السْيلِ  ُكوُن ِإَلى اْلَحَجِر َأْو ِإَلى َأَال تـََرْونـََها تَ  ،فـَ

َها ِإَلى الظل َيُكوُن  الشَجِر، َما َيُكوُن ِإَلى الشْمِس ُأَصْيِفُر َوُأَخْيِضُر، َوَما َيُكوُن ِمنـْ
َيْخُرُجوَن َكاللؤْ : يَا َرُسوَل اللِه، َكأَنَك ُكْنَت تـَْرَعى بِاْلَباِديَِة ؟ قَالَ : ، فـََقاُلواأَبـَْيضَ  ُلِؤ ِفي فـَ

َهُؤَالِء ُعتَـَقاُء اللِه الِذيَن َأْدَخَلُهُم اللُه اْلَجنَة ِبَغْيِر  :رِقَاِبِهُم اْلَخَواِتُم، يـَْعرِفـُُهْم َأْهُل اْلَجنةِ 
ُتُموُه فـَُهَو َلكُ : َعَمٍل َعِمُلوُه َوَال َخْيٍر َقدُموُه، ثُم يـَُقولُ  ْم، اْدُخُلوا اْلَجنَة، َفَما رَأَيـْ

يَـُقوُلونَ  يَـُقولُ : فـَ َلُكْم ِعْنِدي َأْفَضُل ِمْن : رَبـَنا َأْعطَْيتَـَنا َما َلْم تـُْعِط َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِميَن ؟ فـَ
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ِرَضاَي، َفَال َأْسَخُط : يَا رَبـَنا، َأي َشْيٍء َأْفَضُل ِمْن َهَذا ؟ فـَيَـُقولُ : َهَذا، فـَيَـُقوُلونَ 
  .}رواه مسلم{. }ًداَعَلْيُكْم بـَْعَدُه أَبَ 

  383 :الحديث رقم        

         يقِ َعْن َأِيب َبْكٍر الصُه َعْنهُ  -دهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعَلْيِه  -َأْصَبَح َرُسوُل اللى اللَصل
      َذاَت يـَْوٍم، َفَصلى اْلَغَداَة ُمث َجَلَس، َحىت ِإَذا َكاَن َمَع الضَحى َضِحَك َرُسوُل اللِه  - َوَسلمَ 

لى اُألوَىل َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب ُكل ُمث َجَلَس َمَكانَُه، َحىت ِإَذا صَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
َأال : َذِلَك ال يـََتَكلُم، َحىت َصلى اْلِعَشاَء اآلِخَرَة، ُمث قَاَم ِإَىل أَْهِلِه، فَـَقاَل الناُس َألِيب َبْكرٍ 

نـََعْم ُعِرَض َعَلي  {:َفَسأََلُه فـََقالَ َتْسَأُل َرُسوَل اللِه َما َشْأنُُه َصَنَع اْليَـْوَم َشْيًئا ملَْ َيْصنَـْعُه َقط؟ 
َيا َوَأْمِر اآلِخَرِة، َفُجِمَع اَألوُلوَن َواآلِخُروَن ِبَصِعيٍد َواِحٍد،  نـْ َما ُهَو َكاِئٌن ِمْن َأْمِر الد

يـُْلِجُمُهْم،  َواْلَعَرُق َيَكادُ  - َعَلْيِه السالمُ  -فـََفِظَع الناُس ِلَذِلَك، َحتى اْنطََلُقوا ِإَلى آَدمَ 
َلَقْد : يَا آَدُم أَْنَت أَبُو اْلَبَشِر َوأَْنَت اْصطََفاَك اللُه، اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك، قَالَ : فـََقاُلوا

َلِقيُت ِمْثَل الِذي َلِقيُتُم، اْنطَِلُقوا ِإَلى أَبِيُكْم بـَْعَد أَبِيُكْم ِإَلى نُوٍح، ِإن اللَه اْصطََفى آَدَم 
َراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمينَ َونُ  فـَيَـْنطَِلُقوَن ِإَلى : قَالَ . - }سورة آل عمران{-.وًحا َوآَل ِإبـْ

اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبَك فَأَْنَت اْصطََفاَك اللُه َواْسَتَجاَب َلَك ِفي ُدَعاِئَك َوَلْم : نُوٍح، فـَيَـُقوُلونَ 
يَـُقولُ َيدَْع َعَلى اَألْرِض ِمَن اْلكَ  َراِهيَم : اِفرِيَن َديارًا، فـَ لَْيَس َذِلُكْم ِعْنِدي، اْنطَِلُقوا ِإَلى ِإبـْ

يَـُقولُ  َراِهيَم، فـَ يَـْنطَِلُقوَن ِإَلى ِإبـْ لَْيَس َذِلُكْم ِعْنِدي َوَلِكِن : فَِإن اللَه اتَخَذُه َخِليال، فـَ
لَْيَس َذِلُكْم : َكلَمُه َتْكِليًما، فـَيَـُقوُل ُموَسى  -ل َعز َوجَ  -اْنطَِلُقوا ِإَلى ُموَسى، فَِإن اللهَ 

ِعْنِدي َوَلِكِن اْنطَِلُقوا ِإَلى ِعيَسى فَِإنُه يـُْبِرُئ اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص َوُيْحِيي اْلَمْوَتى، فـَيَـُقوُل 
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، فَِإنُه َأوُل َمْن تـَْنَشق َعْنُه لَْيَس َذِلُكْم ِعْنِدي َوَلِكِن اْنطَِلُقوا ِإَلى َسيِد َوَلِد آَدمَ : ِعيَسى
ْلَيْشَفْع َلُكْم ِإَلى  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اَألْرُض يـَْوَم اْلِقَياَمِة، اْنطَِلُقوا ِإَلى ُمَحمدٍ  فـَ

َيْأِتي ِجْبرِيُل رَبهُ . رَبُكمْ  يَـْنطَِلُق فـَ اْئَذْن  :-َعز َوَجل  - فـَيَـُقوُل اللهُ : قَالَ  ،-َعز َوَجل  - فـَ
اْرَفْع : فـَيَـْنطَِلُق ِبِه ِجْبرِيُل فـََيِخر َساِجًدا َقْدَر ُجُمَعٍة، َويـَُقوُل اللهُ : قَالَ . َلُه َوَبشْرُه بِاْلَجنةِ 

 - َعز َوَجل  -هِ فـَيَـْرَفُع رَْأَسُه فَِإَذا َنَظَر ِإَلى رَب : قَالَ . رَْأَسَك، َوُقْل ُتْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفعْ 
اْرَفْع رَْأَسَك، َوُقْل ُتْسَمْع، َواْشَفْع : َخر َساِجًدا َقْدَر ُجُمَعٍة ُأْخَرى، فـَيَـُقوُل اللُه تـََعاَلى

َعْيِه فـَيَـْفَتُح اللُه َعَلْيِه ِمَن : قَالَ . ُتَشفعْ  َيْأُخُذ ِجْبرِيُل ِبَضبـْ َيْذَهُب لِيَـَقَع َساِجًدا قَاَل فـَ فـَ
 الد،يَـُقولُ : قَالَ  َعاِء َشْيًئا َلْم يـَْفَتْحُه َعَلى َبَشٍر َقط َأْي َرب َخَلْقَتِني َسيَد َوَلِد آَدَم : فـَ

 ُه لََيِرُد َعَليى أَنَعْنُه اَألْرُض يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوال َفْخَر، َحت َل َمْن تـَْنَشقَوال َفْخَر، َوَأو
 يـَُقالُ اْلَحْوَض َأْكثـَُر ِمم َلَة، ثُم َعاَء َوأَيـْ َيْشَفُعوَن، ثُم قَالَ : ا بـَْيَن َصنـْ يِقيَن فـَ داْدُعوا الص :

، َوالنِبي : قَالَ . اْدُعوا األَنِْبَياءَ  تَمَعُه اْلَخْمُس َوالس ِبيَوَمَعُه اْلِعَصابَُة، َوالن ِبيفـََيِجيُء الن
 َهَداُء : يـَُقالُ َولَْيَس َمَعُه َأَحٌد، ثُمَيْشَفُعوَن ِلَمْن َأرَاُدوا، فَِإَذا فـََعْلِت الش اْدُعوا الشَهَداَء فـَ

أَنَا َأْرَحُم الراِحميَن، َأْدِخُلوا َجنِتي َمْن َكاَن ال  :-َعز َوَجل  -يـَُقوُل اللهُ : َذِلَك قَالَ 
اْنظُُروا ِفي : -َعز َوَجل  -ثُم يـَُقوُل اللهُ : قَالَ  فـََيْدُخُلوَن اْلَجنَة،: ُيْشِرُك ِبي َشْيًئا، قَالَ 

ًرا َقط، قَالَ  : فـََيِجُدوَن ِفي الناِر رَُجال، فـَيَـُقوُل َلهُ : الناِر َهْل تـَْلَقْوَن ِمْن َأَحٍد َعِمَل َخيـْ
يَـُقولُ  ًرا َقط ؟ فـَ َر أَني ُكْنُت ُأَساِمُح الن : َهْل َعِمْلَت َخيـْ اَس ِفي اْلبَـْيِع، فـَيَـُقوُل ال َغيـْ

يَـُقوُل َلهُ : اللهُ  : اْسَمُحوا ِلَعْبِدي َكِإْسَماِحِه ِإَلى َعِبيِدي، ثُم ُيْخرُِجوَن ِمَن الناِر رَُجال، فـَ
ًرا َقط، فـَيَـُقولُ  َر أَني َقْد َأَمْرُت َوَلِدي ِإَذا ِمت فَاْحرُِقوِني بِالن : َهْل َعِمْلَت َخيـْ اِر، ال َغيـْ

ثُم اْطَحُنوِني َحتى ِإَذا ُكْنُت ِمْثَل اْلُكْحِل فَاْذَهُبوا بي ِإَلى اْلَبْحِر فََأْذُروِني ِفي الريِح، 
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ِلَم فـََعْلَت َذِلَك ؟  :-َعز َوَجل  - فـََواللِه ال يـَْقِدُر َعَلي َرب اْلَعاَلِميَن أََبًدا، فـََقاَل اللهُ 
اْنظُْر ِإَلى ُمْلِك َأْعَظِم َمِلٍك، فَِإن َلَك ِمثْـَلُه : فـَيَـُقوُل اللهُ : قَالَ . كَ ِمْن َمَخافَتِ : قَالَ 

َذاَك الِذي َضِحْكُت : ِلَم َتْسَخُر ِبي َوأَْنَت اْلَمِلُك، قَالَ : فـَيَـُقولُ : قَالَ . َوَعَشَرَة َأْمثَاِلهِ 
وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه ملسند اإلمام رواه أمحد وأبو يعلى وابن حبان، {. }ِمْنُه ِمَن الضَحى 

  .}أمحد

  384: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْسعودٍ ِن مَ َعْن َعْبِد اللِه بْ         
َها َوآِخَر َأْهِل اْلَجنِة ُدُخوًال، رَُجٌل ِإني َألَْعَلُم آِخَر َأْهِل الناِر ُخُروًجا { :- َوَسلمَ  ِمنـْ

ًوا، فـَيَـُقوُل اللهُ  َيْأتِيَها فـَُيَخيُل ِإلَْيِه أَنـَها : َيْخُرُج ِمْن الناِر َكبـْ اْذَهْب فَاْدُخْل اْلَجنَة، فـَ
يَـُقولُ  يَـْرِجُع فـَ يَـُقولُ : َمْألَى، فـَ َيْأتِيَها اْذَهْب : يَا َرب َوَجْدتـَُها َمْألَى، فـَ فَاْدُخْل اْلَجنَة، فـَ

يَـُقولُ  ُيَخيُل ِإلَْيِه أَنـَها َمْألَى، فـَيَـْرِجُع فـَ يَـُقولُ : فـَ اْذَهْب فَاْدُخْل : يَا َرب َوَجْدتـَُها َمْألَى، فـَ
َيا َوَعَشَرَة َأْمثَاِلَها نـْ َلَك ِمْثَل الد َة، فَِإنَلَك ِمْثَل َعَشَرةِ  :َأوْ  -اْلَجن َيا ِإن نـْ َأْمثَاِل الد- 

يَـُقولُ  َصلى  -رَأَْيُت َرُسوَل اللهِ َوأَْنَت اْلَمِلُك، فـََلَقْد  -َتْضَحُك ِمني :أَوْ  - َتْسَخُر ِمني: فـَ
 .}َذاَك َأْدَنى َأْهِل اْلَجنِة َمْنزَِلةً  :َضِحَك َحىت َبَدْت نـََواِجُذُه، وََكاَن يـَُقولُ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 .}رواه البخاري ومسلم{

  385: الحديث رقم        

َوَعَلى آِلِه َصلى اللُه َعَلْيِه  - َأن َنِيب اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ         
ْلِبِه ِمَن اْلَخْيِر َما : َيْخُرُج ِمَن الناِر َمْن قَالَ {:قَالَ  - َوَسلمَ  ال ِإَلَه ِإال اللُه، وََكاَن ِفي قـَ
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ْلِبِه ِمَن اْلَخْيِر َما : َيِزُن َشِعيَرًة، ثُم َيْخُرُج ِمَن الناِر َمْن قَالَ  ال ِإَلَه ِإال اللُه، وََكاَن ِفي قـَ
ْلِبِه ِمَن اْلَخْيِر َأْكثـَُر َما : الناِر َمْن قَالَ  َيِزُن بـُرًة، ثُم َيْخُرُج ِمنَ  ال ِإَلَه ِإال اللُه، وََكاَن ِفي قـَ

  .}رواه مسلم، والبخاري مطوال{. }َيِزُن َذرةً 

  386: الحديث رقم        

         هُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيَعْنهُ  -َرِضَي الل-  ِيبالن ى  -َأنمَ َصلُه َعَلْيِه َوَسلقَالَ  -الل: 
ْلِبِه ِمثْـَقاُل َحبٍة : ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنِة اْلَجنَة َوَأْهُل الناِر الناَر يـَُقوُل اللهُ  { َمْن َكاَن ِفي قـَ

َيْخُرُجوَن َقْد اْمُتِحُشوا َوَعاُدوا ُحَمًما ْلَقْوَن ِفي ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَماٍن َفَأْخرُِجوُه، فـَ ، فَـيـُ
يَـْنبُُتوَن َكَما تـَْنُبُت اْلِحبُة ِفي َحِميِل السْيلِ  َصلى اللُه َعَلْيِه  -، َوقَاَل النِيب نـََهِر اْلَحَياِة، فـَ

  .}رواه البخاري ومسلم{. }أََلْم تـََرْوا أَنـَها تـَْنُبُت َصْفَراَء ُمْلَتوِيَةً : - َوَسلمَ 

  387 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َعْنهُ  -َرِضَي اللهُ  -َعْن َأِيب ُموَسى        
َلِة، يـَُقوُل اْلُكفارُ  { : ِإَذا اْجَتَمَع َأْهُل الناِر ِفي الناِر َوَمَعُهْم َمْن َشاَء اللُه ِمْن َأْهِل اْلِقبـْ

َفَما َأْغَنى َعْنُكْم ِإْسالُمُكْم َوَقْد ِصْرُتْم َمَعَنا ِفي : بـََلى، قَاُلوا: أََلْم َتُكونُوا ُمْسِلِميَن؟ قَاُلوا
فـََيْسَمُع َما قَاُلوا، فََأَمَر ِبَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل . َكاَنْت لََنا ُذنُوٌب فَُأِخْذنَا ِبَها" واالناِر؟ قَالُ 

َلِة فَُأْخرُِجوا، فـََلما رََأى َذِلَك َأْهُل الناِر قَاُلوا يَا لَْيتَـَنا ُكنا ُمْسِلِميَن فـََنْخُرُج َكَما : اْلِقبـْ
الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوقـُْرآٍن  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -وُل اللهِ َوقـَرََأ َرسُ : قَالَ . َخَرُجوا

رواه احلاكم يف مستدركه وقال صحيح اإلسناد {. }ُمِبيٍن رَُبَما يـََود الِذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمينَ 
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: وصححه األلباين يف. ضا عن جابر بإسناد صحيحورواه أبو عاصم والبزار، وأخرجه النسائي أي. ووافقه الذهيب
 .}ختريج كتاب السنة

  388: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َعْنهُ  - َرِضَي اللهُ  -ْبِن َماِلٍك  َعْن أََنسَ         
الناِر ِبَشَهاَدِة َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه َتَمنى اآلَخُروَن ِإَذا َأْخَرَج اللُه َأْهَل الناِر ِمَن  {:- َوَسلمَ 

حديث صحيح ورجاله ثقات رجال مسلم لكنه منقطع، وللحديث شواهد مشهورة  {. }َلْو َكانُوا ُمْسِلِمينَ 
  }منها احلديث السابق عن أيب موسى

  389: الحديث رقم        

ُهما -َعْبِد اللهِ  ْبنِ  رَ َجابِ  َعنْ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َيْخُرُجوَن َكأَنـُهْم { :نيَ ي مِ ن هَ اجلَ  نِ قَاَل عَ  - َوَسلمَ  َيْخُرُجوَن ِمْن الناِر بـَْعَد َأْن َيُكونُوا ِفيَها، فـَ

َيْدُخُلوَن نـََهًرا َيْخُرُجوَن َكأَنـُهْم  ِعيَداُن السَماِسِم، فـَ يَـْغَتِسُلوَن ِفيِه فـَ َهاِر اْلَجنِة، فـَ ِمْن أَنـْ
  .}رواه مسلم{. }اْلَقَراِطيسُ 

  390: الحديث رقم        

 :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُحَصْنيٍ  ْبنِ  َعْن ِعْمرَانَ         
َيْدُخُلوَن اْلَجنَة، َوُيَسمْوَن  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َيْخُرُج قـَْوٌم ِمَن الناِر ِبَشَفاَعةِ {  فـَ

َيْخُرُج ِمَن الناِر بِالشَفاَعِة َكأَنـُهُم  {:َوَرَواُه َجاِبٌر بلفظ. رواه أمحد والبخاري والرتمذي وغريهم{. }اْلَجَهنِميينَ 
 َعارِيرُ الثـ{  
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  390: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َسأَْلُت النِيب : قَالَ  - َرِضي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  أََنسَ  نْ عَ         
: يَا َرُسوَل اِهللا َفأَْيَن َأْطُلُبَك؟ قَالَ : قـُْلتُ : قَالَ . أَنَا فَاِعلٌ  {:َأْن َيْشَفَع ِيل يـَْوَم الِقَياَمِة، فَـَقالَ 

: فَِإْن ملَْ أَْلَقَك َعَلى الصَراِط؟ قَالَ : قـُْلتُ : قَالَ . اْطلُْبِني َأوَل َما َتْطلُبُِني َعَلى الصَراطِ 
، فَاْطلُْبِني ِعْنَد الَحْوضِ : ؟ قَالَ فَِإْن ملَْ أَْلَقَك ِعْنَد اْلِميزَانِ : قـُْلتُ . فَاْطلُْبِني ِعْنَد اْلِميَزانِ 

وصححه  ،رواه أمحد يف مسنده، والرتمذي يف جامعه{. }فَِإني َال ُأْخِطُئ َهِذِه الثَالَث اْلَمَواِطنَ 
  .}األلباين

  392 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اهللاِ  ولُ سُ رَ  قالَ : قالَ  - َرِضي اُهللا َعْنهُ  -داءِ رْ يب الد أَ  نْ عَ         
رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي، وصححه األلباين {. }هِ تِ يْ بَـ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ينَ عِ بْ ي سَ فِ  يدُ هِ الش  عُ فَ شْ يَ {

  .}يف صحيح سنن أيب داود

  393 :الحديث رقم          

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قاَل َرُسوُل اهللاِ : قال -َرِضي اُهللا َعْنهُ  -بِن َمْعِد يَكِربَ  املِْقَدامَ  نْ عَ         
َعٍة ويَرى َمْقَعَدُه ِمَن : للشِهيِد عنَد اهللا ِست ِخَصالٍ {:- َوَسلمَ  يـُْغَفُر لَُه في َأوِل ُدفـْ

َويُوَضُع على رْأِسِه تَاُج  اْلَجنِة، وُيَجاُر ِمْن َعَذاِب الَقْبِر، َويَْأَمُن ِمَن الَفَزِع األْكَبِر،
َنتَـْيِن وْسبِعيَن َزْوَجًة ِمَن اْلُحورِ  َيا وما فيها، ويـَُزوُج اثـْ نـْ ٌر ِمَن الد  الَوقَاِر، الَياُقوَتُة منها َخيـْ

حديث حسن : رواه ابن ماجة والبيهقي، ورواه الرتمذي وقال{. }اْلِعيِن، َوُيَشفُع في َسْبِعيَن ِمْن أقَارِِبه
  .}وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي. ح غريبصحي
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  394: الحديث رقم           

         ُه َعْنهُ  - َعْن َأيب أَُماَمَة اْلَباِهِليهِ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللى اللَصل
اْلَجنَة ِمْن أُمِتي َسْبِعيَن أَْلًفا، َال ِحَساَب  َوَعَدِني رَبي ُسْبَحانَُه َأْن يُْدِخلَ { :يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

ُعوَن أَْلًفا َوَثَالُث َحثـََياٍت ِمْن َحثـََياِت رَبي َعز  -َعَلْيِهْم َوَال َعَذاَب، َمَع ُكل أَْلٍف َسبـْ
 لسلسلة ورواه ابن ماجة والطربي، وصححه األلباين يف ا. رواه الرتمذي وقال حسن صحيح غريب{. }-َوَجل

  .}الصحيحة

  395: الحديث رقم           

           ِديَناٍر، َأمسَِْعَت َجابَِر ْبَن َعْبِد اللهِ  أَْلُت َعْمَرو ْبنَ سَ : َزْيٍد قَالَ  ْبنِ  َعْن َمحادَ         
ُهما - ِإن اللَه ُيْخِرُج قـَْوًما {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُحيَدُث َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ

  .}رواه البخاري ومسلم{. }نـََعمْ : ؟ فـََقالَ ِمَن الناِر بِالشَفاَعةِ 

  396: الحديث رقم           

َمْن {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرٍ         
ْعَوِة التامِة َوالصالِة اْلَقاِئَمِة، آِت ُمَحمًدا : قَاَل ِحَني َيْسَمُع النَداءَ  َهِذِه الد َرب ُهمالل

َعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الِذي َوَعْدَتُه، ِإال َحلْت َلُه الشَفاَعُة يـَْوَم  اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة، َوابـْ
  .}والرتمذي والنسائي رواه البخاري{. }ةِ اْلِقَيامَ 

  397 :الحديث رقم        
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ذُِكَر ِعْنَدُه  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب َسِعيدٍ         
َفُعُه َشَفاَعِتي {:َعمُه أَبُو طَاِلٍب، فـََقالَ  ُيْجَعُل ِفي َضْحَضاٍح ِمْن نَاٍر  ،يـَْوَم اْلِقَياَمةِ لََعلُه تـَنـْ فـَ

ُلُغ َكْعبَـْيهِ    .}البخاري ومسلمأمحد رواه {. }يـَْغِلي ِمْنُه ِدَماُغهُ  ،يـَبـْ

  398 :الحديث رقم        

 تَ عْ فَ نَـ  لْ هَ  ،اللهِ يا َرُسوَل  :قالَ  هُ ن أَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -بِ لِ ط مُ الْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  اسَ ب عَ الْ  نِ عَ         
ِفي َضْحَضاٍح ِمْن  وَ هُ  ،مْ عَ نَـ  {:قالَ  .كَ لَ  بُ ضَ غْ يَـ وَ  كَ وطُ حيَُ  كانَ   هُ ن إِ فَ  ؟ءٍ يْ شَ بِ  بٍ با طالِ أَ 

  .}رواه مسلم{. }ارِ النّ  نَ مِ  لِ فَ سْ اْألَ  كِ رَ ي الد فِ  كانَ نا لَ  أَ َال وْ لَ وَ  ،نَارٍ 

  399 :الحديث رقم        

يَا : قـُْلتُ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -مسَِْعُت اْلَعباسَ : اللِه ْبِن اْحلَاِرِث، قَالَ َعْن َعْبِد         
َفُعُه ؟ قَالَ  ،ِإن أَبَا طَاِلٍب َكاَن َحيُوُطَك َويـَْفَعلُ  ،َرُسوَل اللهِ  نـََعْم، َوَجْدتُُه ِفي {:فـََهْل تـَنـْ

  .}رواه أمحد والبخاري ومسلم{. }احٍ َغَمَراِت الناِر فََأْخَرْجُتُه ِإَلى َضْحضَ 

  400: الحديث رقم        

َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َسْعٍد َعْن أَبِيهِ  ْبنِ  َعْن َعاِمرَ         
، يـُْقَطَع ِعَضاُهَها، َأْو يـُْقَتَل َصْيُدَهاِإني ُأَحرُم َما بـَْيَن َالبـََتِي اْلَمِديَنِة َأْن  {:- َعَلْيِه َوَسلمَ 

َها، ِإال أَْبَدَل اللُه : َوقَالَ  ٌر َلُهْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن، َال َيَدُعَها َأَحٌد رَْغَبًة َعنـْ اْلَمِديَنُة َخيـْ
ٌر ِمْنُه، َوَال يـَْثُبُت َأَحٌد َعَلى َألَْوائَِها َوَجْهِدَها، ِإال ُكْنُت َلُه َشِفيًعا، َأْو  ِفيَها َمْن ُهَو َخيـْ

  .}وأبو داود مسلمأمحد و رواه {. }َشِهيًدا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
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  401: الحديث رقم        

         ُه َجاَء إىل َأَيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيأَن ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد َمْوَىل اْلَمْهرِيَرِضَي الل- 
َر لَُه  ،َوَشَكا إِلَْيِه َأْسَعاَرَها وََكثْـَرَة ِعَيالِهِ  ،ِيف اجلََْالِء ِمْن اْلَمِديَنةِ  هُ ريُ شِ تَ سْ يَ  َوَأْخبَـَرُه َأْن َال َصبـْ

             َوْحيََك، َال آُمُرَك ِبَذِلَك، ِإين مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : َعَلى َجْهِد اْلَمِديَنِة َوَألَْوائَِها، فـََقاَل لَهُ 
ِإال ُكْنُت لَُه  ،َال َيْصِبُر َأَحٌد َعَلى َألَْواِئَها فـََيُموتَ {:يـَُقولُ  -لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -

  .}رواه مسلم{. }َشِفيًعا َأْو َشِهيًدا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإَذا َكاَن ُمْسِلًما

  402: الحديث رقم        

ُهماَرِضَي  -ُعَمرَ  اْبنِ  نْ عَ          ،  ِإن الناَس يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيِصيُروَن ُجثًا {:قَالَ  -اللُه َعنـْ
ْتَبَع نَِبيـَها، يـَُقوُلونَ  َصلى  -َحتى تـَْنَتِهَي الشَفاَعُة ِإَلى النِبي . يَا ُفالُن اْشَفْع لََنا: ُكل أُمٍة تـَ

  .}رواه البخاري{. }اْلَمَقاَم اْلَمْحُمودَ  -َعز َوَجل  -َعثُُه اللهُ َفَذِلَك يـَْوَم يـَبْـ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  403: الحديث رقم        

ُهما -ُعَمرَ  اللِه ْبنِ  ْبدِ َعْن عَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َما يـََزاُل الرُجُل َيْسَأُل الناَس َحتى يَْأِتَي يـَْوَم اْلِقَياَمَة لَْيَس ِفي َوْجِهِه ُمْزَعُة  {:- َوَسلمَ 
َنَما ُهْم  إ: ، َوقَالَ َلْحمٍ  ُلَغ الَعَرُق ِنْصَف األُُذِن، فـَبَـيـْ ن الشْمَس َتْدنُو يـَْوَم الِقَياَمِة َحتى يـَبـْ

َيْشَفُع  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ثُم ِبُموَسى، ثُم ِبُمَحمدٍ َكَذِلَك اْستَـَغاثُوا بِآَدَم،  فـَ
َعثُُه اُهللا َمَقاًما  لِيـُْقَضى بـَْيَن الَخْلِق، فـََيْمِشي َحتى يَْأُخَذ ِبَحلَقِة الَباِب، فـَيَـْوَمِئٍذ يـَبـْ

  .}رواه البخاري{. }َمْحُموًدا، َيْحَمُدُه َأْهُل الَجْمِع ُكلُهمْ 
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  404 :الحديث رقم        

َتال  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو        
تَِبَعِني فَِإنُه ِمني َوَمْن َرب ِإنـُهن َأْضَلْلَن َكِثيًرا ِمَن الناِس َفَمْن : قـَْوَل اللِه تـََعاَىل ِيف ِإبـْرَاِهيمَ 

ُهْم فَِإنـُهْم : َوقَاَل ِعيَسى. -}36. سورة إبراهيم{-َعَصاِني فَِإنَك َغُفوٌر رَِحيمٌ  بـْ ِإْن تـَُعذ
يَا : فـََقاَل اللهُ . ، َوَبَكىاللُهم أُمِتي أُمِتي{ :فـََرَفَع َيَدْيِه َوقَالَ  -}118. سورة املائدة{- ِعَباُدكَ 

؟ َفَجاَءُه ِجْربِيُل َفَسأََلُه، ِجْبرِيُل، اْذَهْب ِإَلى ُمَحمٍد فََأْقرِْئُه السالَم، َواْسأَْلُه َما يـُْبِكيَك 
اْذَهْب  ،يَا ِجْبرِيل :فـََقالَ . ِمبَا قَاَل، َوُهَو أَْعَلمُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفَأْخبَـَرُه َرُسوُل اللهِ 

 ِتَك َوال َنُسوُؤكَ ِإَلى ُمَحما َسنـُْرِضيَك ِفي أُمرواه مسلم{ .}ٍد، فـَُقْل ِإن{.  

  405: الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن َعباسٍ          يَا  : أَنُه َماَت َلُه اْبٌن ِبُعْسَفاَن، أَْو ِبُقَدْيٍد، فـََقالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
تـَُقوُل : َفَخرََج فَِإَذا الناُس َقِد اْجَتَمُعوا َلُه َفَأْخبَـْرتُُه، فـََقالَ  ،َلُه الناسُ ُكَرْيُب اْنظُْر َما اْجَتَمَع 

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفَأْخرُِجوُه فَِإين مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : نـََعْم، قَالَ : ُهْم أَْربـَُعوَن ؟ قـُْلتُ 
يَـُقوُم َعَلى َجَنازَتِِه َأْربـَُعوَن رَُجال ال ُيْشرُِكوَن بِاللِه َما ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم {:يـَُقولُ  َيُموُت فـَ
  .}وأبو داود مسلمأمحد و رواه { .}ِإال َشفَعُهُم اللُه ِفيه ،َشْيًئا

  406: الحديث رقم        

ُهما - ْوَىل َعْبِد اهللا ْبِن َعباسَ َعْن ُكَرْيٍب مَ           َهَلَك اْبٌن لَِعْبِد اهللاِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
َوْحيََك  : فَـَقالَ . ُقْم فَاْنظُْر َهْل اْجَتَمَع ِالْبِين َأَحٌد؟ فـَُقْلُت نـََعمْ ! يَا ُكَرْيبُ : فـََقاَل ِيل  ْبِن َعباسَ 
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َفَأْشَهُد َلَسِمْعُت َرُسوَل  ،فَاْخُرُجوا بِاْبِين : قَالَ . َال َبْل ُهْم َأْكثـَرُ : قـُْلتُ  ؟!أَْربَِعنيَ  ؟َكْم تـَرَاُهمْ 
َما ِمْن َأْربَِعيَن ِمْن ُمْؤِمٍن َيْشَفُعوَن ِلُمْؤِمٍن ِإال َشفَعُهْم {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اهللا
  .}رواه ابن ماجة، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة{ .}اهللاُ 

  

  اهَ يمِ عِ نَ وَ  ةِ ن جَ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

تِْلَك ُحُدوُد اللِه َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجناٍت َتْجِري ِمْن  :قال تعاىل        
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َوَمْن يـَْعِص اللَه َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعد  )13(َتْحِتَها اْألَنـْ
 .}سورة النساء{) 14(ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهيٌن 

َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها السَمَواُت َواْألَْرُض  :قال تعاىلو         
  .}سورة آل عمران{) 133(ُمتِقيَن ُأِعدْت لِلْ 

َهاٌر  :وقال تعاىل         َهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َآِسٍن َوأَنـْ َمَثُل اْلَجنِة الِتي ُوِعَد اْلُمتـُقوَن ِفيَها أَنـْ
َهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفى َوَلُهمْ  َهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذٍة لِلشارِبِيَن َوأَنـْ  ِمْن لََبٍن َلْم يـَتَـَغيـْر طَْعُمُه َوأَنـْ

اِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن رَبِهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي الناِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما ِفيَها ِمْن ُكل الثَمرَ 
  .}سورة حممد{) 15(فـََقطَع َأْمَعاَءُهْم 

ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجناُت اْلِفْرَدْوِس  :وقال تعاىل        
َها ِحَوًال َخا )107(نـُُزًال  ُغوَن َعنـْ   .}سورة الكهف{) 108(ِلِديَن ِفيَها َال يـَبـْ
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ِإال َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنَة َوَال  :وقال تعاىل        
ْيِب ِإنُه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيا َجناِت َعْدٍن الِتي َوَعَد الرْحَمُن ِعَباَدُه بِاْلغَ  )60(ُيْظَلُموَن َشْيًئا 

تِْلَك اْلَجنُة  )62(َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإال َسَالًما َوَلُهْم ِرْزقـُُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيا  )61(
  .}سورة مرمي{) 63(الِتي نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمْن َكاَن َتِقيا 

 )74(ُه َمْن يَْأِت رَبُه ُمْجرًِما فَِإن َلُه َجَهنَم َال َيُموُت ِفيَها َوَال َيْحَيا ِإن  :وقال تعاىل        
َجناُت َعْدٍن  )75(َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصاِلَحاِت فَُأولَِئَك َلُهُم الدرََجاُت اْلُعَال 

َهاُر َخاِلِديَن فِ    .}سورة طه{) 76(يَها َوَذِلَك َجَزاُء َمْن تـَزَكى َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

َجناُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها ُيَحلْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا  :وقال تعاىل        
َوقَاُلوا اْلَحْمُد لِلِه الِذي َأْذَهَب َعنا اْلَحَزَن ِإن رَبـَنا َلَغُفوٌر  )33(َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر 

الِذي َأَحلَنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه َال َيَمسَنا ِفيَها َنَصٌب َوَال يََمسَنا ِفيَها  )34(َشُكوٌر 
  .}سورة فاطر{) 35(لُُغوٌب 

ِفي َجناِت النِعيِم  )11(ُأولَِئَك اْلُمَقربُوَن  )10(َوالساِبُقوَن الساِبُقوَن  :وقال تعاىل        
ُمتِكِئيَن  )15(َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة  )14(َوقَِليٌل ِمَن اْآلَِخرِيَن  )13(ثـُلٌة ِمَن اْألَولِيَن  )12(

َها ُمتَـَقابِِليَن  بَِأْكَواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمْن  )17(َداٌن ُمَخلُدوَن َيطُوُف َعَلْيِهْم ِولْ  )16(َعَليـْ
َها َوَال يـُْنزُِفوَن  )18(َمِعيٍن  َوَلْحِم طَْيٍر  )20(َوفَاِكَهٍة ِمما يـََتَخيـُروَن  )19(َال ُيَصدُعوَن َعنـْ

َجَزاًء ِبَما َكانُوا  )23(وِن َكَأْمثَاِل اللْؤلُِؤ اْلَمْكنُ  )22(َوُحوٌر ِعيٌن  )21(ِمما َيْشتَـُهوَن 
 )26(ِإال ِقيًال َسَالًما َسَالًما ) 25(َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال تَْأثِيًما  )24(يـَْعَمُلوَن 

 )29(َوطَْلٍح َمْنُضوٍد  )28(ِفي ِسْدٍر َمْخُضوٍد  )27(َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َما َأْصَحاُب اْلَيِميِن 
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َال َمْقطُوَعٍة َوَال َمْمُنوَعٍة  )32(َوفَاِكَهٍة َكِثيَرٍة  )31(َوَماٍء َمْسُكوٍب  )30(ٍد َوِظل َمْمُدو 
ُعُربًا أَتْـَرابًا  )36(َفَجَعْلَناُهن أَْبَكارًا  )35(ِإنا أَْنَشْأنَاُهن ِإْنَشاًء  )34(َوفـُُرٍش َمْرُفوَعٍة  )33(
  .}ةعسورة الواق{) 40(َوثـُلٌة ِمَن اْآلَِخرِيَن  )39(ثـُلٌة ِمَن اْألَولِيَن  )38(ِألَْصَحاِب اْلَيِميِن  )37(

اِر  :وقال تعاىل         اُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َوَمْن َصَلَح ِمْن  )22(ُأولَِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَجن
َسَالٌم َعَلْيُكْم  )23(ْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكل بَاٍب َآبَاِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرياتِِهْم َواْلَمَالِئَكُة يَ 

  .}سورة الرعد{ )24( ِبَما َصبَـْرُتْم فَِنْعَم ُعْقَبى الدارِ 

ٌر َولَِنْعَم َداُر  :وقال تعاىل         َيا َحَسَنٌة َوَلَداُر اْآلَِخَرِة َخيـْ نـْ ِذيَن َأْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدلِل
َهاُر َلُهْم ِفيَها َما َيَشاُءوَن   )30(اْلُمتِقيَن  َجناُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

الِذيَن تـَتَـَوفاُهُم اْلَمَالِئَكُة طَيِبيَن يـَُقوُلوَن َسَالٌم َعَلْيُكُم  )31(َكَذِلَك َيْجِزي اللُه اْلُمتِقيَن 
  .}سورة النحل{) 32(اْدُخُلوا اْلَجنَة ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

َوَوقَاُهْم فَاِكِهيَن ِبَما َآتَاُهْم رَبـُهْم  )17(ِإن اْلُمتِقيَن ِفي َجناٍت َونَِعيٍم  :وقال تعاىل        
ُمتِكِئيَن َعَلى ) 19(ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن   )18(رَبـُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم 

ُهْم ُذريـتـُُهْم بِِإيَماٍن  )20(ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعيٍن  َوالِذيَن َآَمُنوا َواتـبَـَعتـْ
َناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكل اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب رَِهيٌن أَْلَحْقَنا   )21(ِبِهْم ُذريـتَـُهْم َوَما أَلَتـْ

يـَتَـَنازَُعوَن ِفيَها َكْأًسا َال َلْغٌو ِفيَها َوَال تَْأثِيٌم  )22(َوَأْمَدْدنَاُهْم ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم ِمما َيْشتَـُهوَن 
َبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض  )24(ْيِهْم ِغْلَماٌن َلُهْم َكأَنـُهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنوٌن َوَيطُوُف َعلَ  )23( َوَأقـْ

َنا َوَوقَانَا َعَذاَب  )26( قَاُلوا ِإنا ُكنا قـَْبُل ِفي َأْهِلَنا ُمْشِفِقينَ  )25(يـََتَساَءُلوَن  َفَمن اللُه َعَليـْ
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ْبُل َنْدُعوُه ِإنُه ُهَو اْلبَـر الرِحيُم  )27(السُموِم  َفذَكْر َفَما أَْنَت بِِنْعَمِة  )28(ِإنا ُكنا ِمْن قـَ
  .}سورة الطور{) 29(رَبَك ِبَكاِهٍن َوَال َمْجُنوٍن 

ِديِهْم َوبِأَْيَماِنِهْم يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهْم بـَْيَن أَيْ  :وقال تعاىل        
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  ُبْشَراُكُم اْليَـْوَم َجناٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

  .}سورة احلديد{) 12(

َهاُر َخاِلِديَن َجَزاُؤُهْم ِعْنَد رَبِهْم َجناُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَ  :وقال تعاىل         نـْ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبُه    .}سورة البينة{) 8(ِفيَها أََبًدا َرِضَي اللُه َعنـْ

ُمتِكِئيَن ِفيَها َعَلى اْألَرَاِئِك َال  )12(َوَجَزاُهْم ِبَما َصبَـُروا َجنًة َوَحرِيًرا  :وقال تعاىل        
 )14(َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظَالُلَها َوُذلَلْت ُقطُوفـَُها َتْذلِيًال  )13(يـََرْوَن ِفيَها َشْمًسا َوَال زَْمَهرِيًرا 

ِمْن ِفضٍة َقدُروَها  قـََوارِيرَ  )15(َوُيطَاُف َعَلْيِهْم بَِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت قـََوارِيَر 
ًنا ِفيَها ُتَسمى َسْلَسِبيًال  )17(َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها زَْنَجِبيًال  )16(تـَْقِديًرا  َعيـْ

تَـُهْم َحِسْبتَـُهْم ُلْؤُلًؤا َمْنثُورًا  )18( رَأَْيَت  َوِإَذا )19(َوَيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلُدوَن ِإَذا رَأَيـْ
َرٌق َوُحلوا َأَساِوَر  )20(َثم رَأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا  َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبـْ

ِإن َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء وََكاَن َسْعُيُكْم  )21(ِمْن ِفضٍة َوَسَقاُهْم رَبـُهْم َشَرابًا َطُهورًا 
  .}سورة اإلنسان{) 22(َمْشُكورًا 

بَاِن  )46(َوِلَمْن َخـاَف َمَقـاَم رَبـِه َجنتَـاِن  :وقال تعاىل         ُكَمـا ُتَكـذَآَالِء رَب 47(فَبِـَأي( 
َناٍن  بَاِن ) 48(َذَواتَا َأفـْ ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب َناِن َتْجرِيَاِن  )49(فَِبَأي فَبِـَأي َآَالِء  )50(ِفيِهَما َعيـْ
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بَاِن  ُكَما ُتَكذ51(رَب(  فَاِكَهٍة َزْوَجـاِن ِفيِهَما ِمْن ُكل)بَاِن  )52 ُكَمـا ُتَكـذَآَالِء رَب 53(فَبِـَأي( 
ــْيِن َداٍن  َرٍق َوَجَنــى اْلَجنتَـ َهــا ِمــْن ِإْســَتبـْ ــُرٍش َبطَائِنـُ ــيَن َعَلــى فـُ ــَأي َآَالِء رَبُكَمــا  )54(ُمتِكِئ فَِب

بَاِن  55(ُتَكــذ(  َلُهْم َوَال َجــان ــبـْ ــٌس قـَ ــثْـُهن ِإْن ــْم َيْطِم ــيِهن قَاِصــَراُت الطــْرِف َل ــَأي  )56(ِف فَِب
بَانِ  ــا ُتَكــذ ــاُن   )57( َآَالِء رَبُكَم ــاُقوُت َواْلَمْرَج ــأَنـُهن اْلَي بَاِن  )58(َك ــا ُتَكــذ ــَأي َآَالِء رَبُكَم فَِب

)59(  ْحَســـاِن ِإال ـــَزاُء اْإلِ ـــْل َج ْحَســـاُن َه بَاِن  )60( اْإلِ ـــا ُتَكـــذ ـــَأي َآَالِء رَبُكَم ـــْن  )61(فَِب َوِم
بَاِن ) 62(ُدوِنِهَمـا َجنتَــاِن  ُكَمــا ُتَكــذَآَالِء رَب 63(فَبِــَأي ( َتاِنُمــْدَهام)ُكَمــا ) 64َآَالِء رَب فَبِــَأي

بَاِن  اَخَتاِن  )65(ُتَكذَناِن َنض بَانِ  )66(ِفيِهَما َعيـْ ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب ِفيِهَما فَاِكَهٌة  )67( فَِبَأي
ــانٌ  بَاِن  )68( َوَنْخــٌل َورُم ُكَمــا ُتَكــذَآَالِء رَب ــَأي ــَراٌت ِحَســاٌن  )69(فَِب ــيِهن َخيـْ ــَأي  )70(ِف فَِب

بَاِن  ُكَمـا ُتَكــذبَاِن ) 72(ُحـوٌر َمْقُصــورَاٌت ِفـي اْلِخيَــاِم  )71(َآَالِء رَب ُكَمــا ُتَكــذَآَالِء رَب فَبِـَأي
)73(  َلُهْم َوَال َجـان ـبـْ بَاِن  )74(لَـْم َيْطِمـثْـُهن ِإنْــٌس قـَ ُكَمـا ُتَكـذَآَالِء رَب ِكئِــيَن ) 75(فَبِــَأيُمت

َقــِري ِحَســاٍن  ــَرٍف ُخْضــٍر َوَعبـْ بَاِن  )76(َعَلــى رَفـْ ُكَمــا ُتَكــذَآَالِء رَب َبــاَرَك اْســُم  )77(فَِبــَأي تـَ
  .}سورة الرمحن{) 78(رَبَك ِذي اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم 

  407 :الحديث رقم        

      :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َها َوِإَلى َما : َلما َخَلَق اللُه اْلَجنَة َوالناَر َأْرَسَل ِجْبرِيَل ِإَلى اْلَجنِة فـََقالَ { اْنظُْر ِإلَيـْ

َها َوِإَلى َما َأَعد اللُه ِألَْهِلَها ِفيَها: قَالَ . َأْعَدْدُت ِألَْهِلَها ِفيَها : قَالَ . َفَجاَءَها َوَنَظَر ِإلَيـْ
فََأَمَر ِبَها َفُحفْت بِاْلَمَكارِِه؛ . فـََوِعزِتَك َال َيْسَمُع ِبَها َأَحٌد ِإال َدَخَلَها: ِه قَالَ فـََرَجَع ِإلَيْ 

َها فَاْنظُْر ِإَلى َما َأْعَدْدُت َألْهِلَها ِفيَها: فـََقالَ  َها فَِإَذا ِهَي َقْد : قَالَ . اْرِجْع ِإلَيـْ فـََرَجَع ِإلَيـْ
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: قَالَ . َوِعزِتَك َلَقْد ِخْفُت َأْن َال َيْدُخَلَها َأَحدٌ : َرَجَع ِإلَْيِه فـََقالَ فَـ . ُحفْت بِاْلَمَكارِهِ 
َها َوِإَلى َما َأْعَدْدُت ِألَْهِلَها ِفيَها، فَِإَذا ِهَي يـَرَْكُب بـَْعُضَها  اْذَهْب ِإَلى الناِر فَاْنظُْر ِإلَيـْ

َيْدُخَلَهاَوِعزِتَك َال : فـََرَجَع ِإلَْيِه فـََقالَ . بـَْعًضا فََأَمَر ِبَها َفُحفْت .  َيْسَمُع ِبَها َأَحٌد فـَ
َها: بِالشَهَواِت؛ فـََقالَ  َها، فـََقالَ . اْرِجْع ِإلَيـْ َوِعزِتَك َلَقْد َخِشيُت َأْن َال يـَْنُجَو : فـََرَجَع ِإلَيـْ

َها َأَحٌد ِإال َدَخَلَها وقال احلافظ يف . ورواه النسائي .ٌن َصِحيحٌ َهَذا َحِديٌث َحسَ : رواه الرتمذي وقَالَ {. }ِمنـْ
: وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، وقال يف صحيح الرتمذي وصحيح النسائي. إسناده قوي: الفتح

  .}وحسنه الوادعي يف الصحيح املسند. حسن صحيح

  408 :الحديث رقم        

يـَُقـوُل { :قـال -َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلمَ  -َعـْن النـِيب  -َرِضَي اللُه َعْنـهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َأْعَدْدُت ِلِعبَـاِدي الصـاِلِحيَن، َمـا َال َعـْيٌن رََأْت، َوَال ُأُذٌن َسـِمَعْت، َوَال َخطَـَر : اللُه تـََعاَلى

فَـَال تـَْعلَـُم نـَْفـٌس َمـا ُأْخِفـَي َلُهـْم ِمـْن : ُمث قـَـرَأَ . ْلَه َما ُأْطِلْعُتْم َعَلْيهِ َعَلى قـَْلِب َبَشٍر، ُذْخًرا بَـ 
  .}بـَْلَه َما َأْطَلَعُكْم اللُه َعَلْيهِ : رواه البخاري ومسلم وعنده{. }قـُرِة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

  409 :الحديث رقم        

ثـَْنا َعِن اْجلَنِة : قـُْلَنا: قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ          ِه، َحديَا َرُسوَل الل
لَِبَنٌة ِمْن َذَهٍب، َولَِبَنٌة ِمْن ِفضٍة، ِمالطَُها اْلِمْسُك اَألْذفـَُر، َوَحْصَباُؤَها { :َما بَِناُؤَها ؟ قَالَ 

ُؤُس، َوَيْخُلُد َوال َيُموُت، اللْؤُلُؤ َواْليَ  َعُم َوال يـَبـْ اُقوُت، َوتـَُرابـَُها الزْعَفَراُن، َمْن َيْدُخْلَها يـَنـْ
َلى ثَِيابُُه، َوال يـَْفَنى َشَبابُهُ    .}وأمحد والرتمذي، وصححه األلباين{. }ال تـَبـْ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

296 

  410 :الحديث رقم        

َسَأَل اْبَن  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َعْنهُ َرِضَي اللُه  - َعن َأِيب َسِعيدٍ         
َصلى اللُه  -، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ َدْرَمَكٌة بـَْيَضاُء ِمْسٌك َخاِلصٌ {:َصياٍد َعْن تـُْربَِة اْجلَنِة ؟ فـََقالَ 

 .}وغريمها مسلمأمحد و رواه {. }َصَدقَ : - َعَلْيِه َوَسلمَ 

  411 :الحديث رقم        

 :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ أن  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن ُأَيب ْبِن َكْعبٍ         
  .}رواه مسلم من حديث طويل{. }تـَُرابـَُها اْلِمْسكُ  ،َدَخْلُت اْلَجنَة فَِإَذا ِفيَها َجَناِبُذ اللْؤُلؤِ {

  412 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َسْعدٍ  َعْن َسْهلَ         
قَاَل أَبُو . ِإن ِفي اْلَجنِة َلَشَجَرًة َيِسيُر الراِكُب ِفي ِظلَها ِماَئَة َعاٍم َال يـَْقطَُعَها{ :قَالَ 

، فـََقالَ : َحازِمٍ  َرِقياٍش الزْعَماَن ْبَن َأِيب َعيْثُت ِبِه  النـ َفَحد : َثِين أَبُو َسِعيٍد اْخلُْدرِي َرِضَي  -َحد
الراِكُب ِإن ِفي اْلَجنِة َشَجَرًة َيِسيُر : قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -اللُه َعْنهُ 

  .}مسلمالبخاري و رواه {. }اْلَجَواَد اْلُمَضمَر السرِيَع ِماَئَة َعاٍم َما يـَْقطَُعَها

  413 :الحديث رقم        

  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ         
َرُءوا إِ  ِإن ِفي{  ْن ِشْئُتْم اْلَجنِة َشَجَرًة َيِسيُر الراِكُب ِفي ِظلَها ِماَئَة َسَنٍة ال يـَْقطَُعَها، اقـْ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

297 

َيا َوَما . -}سورة الواقعة{-َوِظل َمْمُدودٍ  :قـَْوَلُه تـََعاَلى نـْ ٌر ِمَن الد َوَمْوِضُع َسْوٍط ِفي اْلَجنِة َخيـْ
َرُءوا ِإْن ِشْئُتمْ  َيا  :ِفيَها، اقـْ نـْ َة فـََقْد فَاَز، َوَما اْلَحَياُة الداِر َوُأْدِخَل اْلَجنَفَمْن زُْحِزَح َعِن الن

  .}ومسلم والرتمذي وابن ماجة رواه البخاري{. } -}سورة آل عمران{-ِإال َمَتاُع اْلُغُرورِ 

  414 :الحديث رقم        

        :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ         
لباين يف واه الرتمذي وابن حبان، وصححه األر {. }َما ِفي اْلَجنِة َشَجَرٌة ِإال َوَساقـَُها ِمْن َذَهبٍ { 

  .}صحيح الرتمذي

  415 :الحديث رقم        

صلى اهللا عليه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ابِ ط اخلَ  نِ بْ  رَ مَ َعْن عُ         
ُيْسِبُغ اَْلُوُضوَء، ثُم يـَُقولُ  {:- وسلم َأْشَهُد َأْن َال ِإلََه ِإال اَللُه : َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد يـَتَـَوضأُ فـَ

َواُب اَْلَجنِة  َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ِإال فُِتَحْت َلُه أَبـْ
 نْ مِ  لُ خُ دْ يَ  ةِ يَ مانِ الث  رواه أمحد ومسلم وأبو داود{ .}اءَ ها شَ يَ أ{.  

  416 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل أَبُو اْلَقاِسمِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ         
َلَة اْلَبْدِر، َوالِتى تَِليَها َعَلى َأْضَوِإ  {  ِإن َأوَل زُْمَرٍة َتْدُخُل اْلَجنَة َعَلى ُصورَِة اْلَقَمِر لَيـْ

ُهْم َزْوجَ  َنَتاِن يـَُرى ُمخ ُسوِقِهَما ِمْن َورَاِء َكوَْكٍب ُدرى ِفى السَماِء، ِلُكل اْمِرٍئ ِمنـْ َتاِن اثـْ
 .}رواه مسلم{. }اللْحِم، َوَما ِفى اْلَجنِة َأْعَزبُ 
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  417 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللى اللَصل
ِإن َأْهَل اْلَجنِة لََيتَـَراَءْوَن اْلُغَرَف ِمْن فـَْوِقِهْم، َكَما تـَتَـَراَءْوَن اْلَكوَْكَب { :-َوآلِِه َوَسلمَ 

نَـ  : قَاُلوا يَا َرُسوَل اللهِ . ُهمْ الدري ِفي األُُفِق، ِمَن اْلَمْشِرِق َأِو اْلَمْغِرِب، لِتَـَفاُضِل َما بـَيـْ
ُلُغَها َغيـْرُُهْم، قَالَ  بـََلى، َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، رَِجاٌل آَمُنوا بِاللِه : تِْلَك َمَنازُِل األَْنِبَياِء ال يـَبـْ

  .}والرتمذي وأبو داود مسلمالبخاري و رواه {. }َوَصدُقوا اْلُمْرَسِلينَ 

  418 :الحديث رقم        

    :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َلَة اْلَبْدِر، َوالِذيَن َعَلى ِإْثرِِهْم َكَأَشد َكوْكَ { ٍب َأوُل زُْمَرٍة َتْدُخُل اْلَجنَة َعَلى ُصورَِة اْلَقَمِر لَيـْ

نَـُهْم َوَال تـََباُغَض، ِلُكل اْمِرٍئ ِإضَ  اَءًة، قـُُلوبـُُهْم َعَلى قـَْلِب رَُجٍل َواِحٍد، َال اْخِتَالَف بـَيـْ
ُهَما يـَُرى ُمخ َساِقَها ِمْن َورَاِء َلْحِمَها ِمَن اْلُحْسِن،  ُهْم َزْوَجَتاِن، ُكل َواِحَدٍة ِمنـْ ِمنـْ

َال َيْسَقُموَن َوَال َيْمَتِخطُوَن َوَال يـَْبُصُقوَن، آنَِيتـُُهُم الذَهُب  ُيَسبُحوَن اللَه ُبْكَرًة َوَعِشيا،
ةُ  َهُب، َوَوُقوُد َمَجاِمرِِهُم اْألَُلوُة َوَأْمَشاطُُهُم الذوالرتمذي  البخاري ومسلمأمحد و رواه { .}َواْلِفض

  .}وابن ماجة

  419 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه َوآلِِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
َلَة اْلَبْدِر، ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهْم، {:- َوَسلمَ  ِإن َأوَل زُْمَرٍة َيْدُخُلوَن اْلَجنَة َعَلى ُصورَِة اْلَقَمِر لَيـْ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

299 

ٍب ُدري ِفي السَماِء ِإَضاَءًة؛ َال يـَُبوُلوَن، َوَال يـَتَـَغوطُوَن، َوَال يـَْتِفُلوَن، َوالَ َعَلى َأَشد َكوْكَ 
ُة األَنُجوُج ُعوُد  َهُب، َوَرْشُحُهُم اْلِمْسُك، َوَمَجاِمُرُهُم األَُلوَيْمَتِخطُوَن َأْمَشاطُُهُم الذ

ى َخْلِق رَُجٍل َواِحٍد َعَلى ُصورَِة أَبِيِهْم آَدَم ِستوَن الطيِب َوَأْزَواُجُهُم اْلُحوُر اْلِعيُن َعلَ 
  .}متفق عليه{. }ِذرَاًعا ِفي السَماءِ 

  420 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يرِ دْ اخلُ  يدٍ عِ يب سَ أَ  نْ عَ         
ِإن َأْدَنى َأْهِل اْلَجنِة َمْنزَِلًة رَُجٌل َصَرَف اللُه َوْجَهُه َعْن الناِر ِقَبَل اْلَجنِة، {:-َوَسلمَ َوآلِِه 

ْمِني ِإَلى َهِذِه الشَجَرِة َأُكوُن ِفي ِظلَها، : َوَمثَل َلُه َشَجَرًة َذاَت ِظل، فـََقالَ  َقد َأْي َرب
َتْدُخُل َعَلْيِه َزْوَجَتاُه ِمْن اْلُحوِر اْلِعيِن، فـَتَـُقوالنِ  ثُم َيْدُخُل بـَْيَتهُ  اْلَحْمُد لِلِه الِذي : فـَ

يَـُقولُ : قَالَ  َأْحَياَك لََنا، َوَأْحَيانَا َلَك،   .}رواه مسلم{. }َما ُأْعِطَي َأَحٌد ِمْثَل َما ُأْعِطيتُ : فـَ

  421 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه َوآلِِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
َكاَن َحقا َعَلى اللِه َأْن   ،َوَصاَم رََمَضانَ  ،َوَأقَاَم الصَالةَ  ،َمْن آَمَن بِاللِه َوِبَرُسوِلهِ {:- َوَسلمَ 

يَا َرُسوَل  :فـََقاُلوا .َجاَهَد ِفي َسِبيِل اللِه َأْو َجَلَس ِفي َأْرِضِه الِتي ُوِلَد ِفيَها ،يُْدِخَلُه اْلَجنةَ 
َأَعدَها اللُه لِْلُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِل  ،ِإن ِفي اْلَجنِة ِماَئَة َدرََجةٍ  :قَالَ  ؟أََفَال نـَُبشُر الناسَ  ،اللهِ 
 ،فَِإَذا َسأَْلُتُم اللَه فَاْسأَُلوُه اْلِفْرَدْوسَ  ،رََجتَـْيِن َكَما بـَْيَن السَماِء َواْألَْرضِ َما بـَْيَن الد  ،اللهِ 
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َهاُر اْلَجنةِ  ،أُرَاُه فـَْوَقُه َعْرُش الرْحَمنِ  ،َوَأْعَلى اْلَجنةِ  ،فَِإنُه َأْوَسُط اْلَجنةِ  . }َوِمْنُه تـََفجُر أَنـْ
 .}رواه البخاري{

  422 :الحديث رقم        

َأن أُم الربـَيِع بِْنَت اْلبَـرَاِء، َوِهَي أُم َحارِثََة ْبِن  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َماِلكٍ  ْبنِ  َعْن أََنسَ         
يَا َنِيب اللِه، َأَال : فـََقاَلتْ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - أََتِت النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنها -ُسرَاَقةَ 

ُثِين َعْن َحارِثَةَ  ِة َصبَـْرُت، َوِإْن   -وََكاَن قُِتَل يـَْوَم َبْدٍر َأَصابَُه َسْهٌم َغْربٌ  - ُحتَدفَِإْن َكاَن ِيف اْجلَن
َر َذِلَك اْجتَـَهْدُت َعلَ  يَا أُم َحارِثََة ِإنـَها ِجَناٌن ِفي اْلَجنِة، َوِإن { :ْيِه ِيف اْلُبَكاِء، قَالَ َكاَن َغيـْ

َنِك َأَصاَب اْلِفْرَدْوَس اْألَْعَلى  .}البخاريأمحد و رواه {.}ابـْ

  423 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه َوآلِِه  - اللهِ قَاَل َرُسوُل : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -لٍ بَ جَ  نِ بْ  عاذَ مُ  نْ عَ         
َها َما بـَْيَن السَماِء َواَألْرِض، َوِإن َأْعَالَها {:- َوَسلمَ  الَجنُة ِماَئُة َدرََجٍة، ُكل َدرََجٍة ِمنـْ

َها تـُفَ  َهاُر الِفْرَدْوُس، َوِإن َأْوَسَطَها الِفْرَدْوُس، َوِإن اْلَعْرَش َعَلى اْلِفْرَدْوِس، ِمنـْ جُر أَنـْ
ابن ماجة وصححه األلباين يف  الرتمذي و رواه{. }اْلَجنِة، فَِإَذا َما َسأَْلُتُم اَهللا َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوسَ 

  .}السلسلة الصحيحة: ويف صحيح اجلامع، انظر صحيح ابن ماجة

  424 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قال َرُسوِل اللهِ : قال -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اْلُمِغريََة ْبِن ُشْعَبةَ  نْ عَ         
ُهَو رَُجٌل َيِجيُء بـَْعَد َما : قَالَ ؟  َسَأَل ُموَسى رَبُه َما َأْدَنى َأْهِل اْلَجنِة َمْنزَِلةً {:- َوَسلمَ 
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يـَُقاُل َلهُ  يَـُقولُ اْدُخْل اْلجَ : ُأْدِخَل َأْهُل اْلَجنِة اْلَجنَة فـَ َأْي َرب َكْيَف َوَقْد نـََزَل الناُس : نَة فـَ
أَتـَْرَضى َأْن َيُكوَن َلَك ِمْثُل ُمْلِك َمِلٍك ِمْن ُمُلوِك : فـَيـَُقاُل َلهُ ؟ َمَنازَِلُهْم َوَأَخُذوا َأَخَذاِتِهمْ 

َيا نـْ فـَيَـُقولُ : فـَيَـُقولُ ؟ الد ، ُه َوِمثْـُلُه َوِمثْـُلُه، فـََقاَل ِفي َلَك َذِلَك َوِمثْـُلُه َوِمثْـلُ : َرِضيُت َرب
يَـُقولُ : اْلَخاِمَسةِ  ، فـَ َهَذا َلَك َوَعَشَرُة َأْمثَاِلِه َوَلَك َما اْشتَـَهْت نـَْفُسَك : َرِضيُت َرب

ُنَك، فـَيَـُقولُ  ، قَالَ : َوَلذْت َعيـْ فََأْعَالُهْم َمْنزَِلةً : َرِضيُت َرب ِذيَن : قَالَ ؟ َربُأولَِئَك ال
َلْم تـََر َعْيٌن َوَلْم َتْسَمْع ُأُذٌن َوَلْم أَ  َها فـَ َرْدُت، َغَرْسُت َكَراَمتَـُهْم بَِيِدي، َوَخَتْمُت َعَليـْ

َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما : - َعز َوَجل  -َوِمْصَداقُُه ِيف ِكَتاِب اللهِ : قَالَ . َيْخطُْر َعَلى قـَْلِب َبَشرٍ 
 .}رواه مسلم{. }ْعُينٍ ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قـُرِة أَ 

  425 :الحديث رقم        

َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوآلِـِه  -قَـاَل َرُسـوُل اللـهِ : قَـالَ  -َرِضـَي اللـُه َعْنـهُ  -كٍ مالِ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ         
ــْدَوةٌ {:-َوَســلمَ  ــِبيِل اللــِه َأْو َغ ــي َس ــٌة ِف ــا ، َلَرْوَح َيا َوَم نـْ ــد ــْن ال ــٌر ِم ــْوِس َخيـْ ــاُب قـَ ــا، َوَلَق ِفيَه

َيا َوَما ِفيَها، َوَلْو َأن اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل اْلَجنـِة  َأَحدُِكْم ِمْن اْلَجنِة َأْو َمْوِضُع ِقيدٍ  نـْ ٌر ِمْن الد َخيـْ
نَـُهَمــا ى رَْأِســَها َولََنِصــيُفَها َعَلــ ،َوَلَمألَْتــُه رِيًحــا ،اطَلَعــْت ِإلَــى َأْهــِل اَألْرِض َألَضــاَءْت َمــا بـَيـْ

َيا َوَما ِفيَها نـْ ٌر ِمْن الد   .}رواه البخاري{. }َخيـْ

  426 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلمَ  -أن َرُجًال َسَأَل النيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن بـَُرْيَدةَ         
َك اُهللا الجنَة َفال َتشاُء َأْن َأْدَخلَ  ِإنْ {:َهْل يف اْجلَنِة ِمْن َخْيل؟ قالَ  ،يا َرسوَل اهللاِ : َفقالَ 
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ُه لَ أسَ وَ : قالَ . ُتْحَمَل فيَها َعَلى فـََرٍس ِمْن ياُقوَتٍة َحْمَراَء َتِطيُر ِبَك َحْيُث ِشْئَت ِإال فـََعْلتَ 
احِبِه، صَ فَلْم يـَُقْل َلُه ما قاَل لِ : ِإِبٍل؟ قالَ  يف اجلنِة ِمنْ  لْ هَ ! اهللاِ  سولَ يا رَ : قالَ ٌل، فَ جُ رَ 
ُنكَ ا مَ فيهَ  ،اُهللا الجنةَ  كَ لْ خِ يُدْ  نْ إِ : قالَ فَ  . رواه الرتمذي{. } ا اْشتَـَهْت نـَْفُسَك وَلذت َعيـْ

  .}صحيح الرتغيب والرتهيب: وحسنه األلباين يف

  427 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه َوآلِِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َلى ثَِيابُُه، َوال يـَْفَنى َشَبابُهُ {:- َوَسلمَ  َعُم ال يـَْبَأُس، ال تـَبـْ رواه أمحد {. }َمْن َيْدُخُل اْلَجنَة يـَنـْ

  .}مسلم وغريمهاو 

  428 :الحديث رقم        

َخَلَق {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيدٍ         
. }اْلَجنَة لَِبَنًة ِمْن َذَهٍب، َولَِبَنًة ِمْن ِفضٍة، َوِمالطَُها اْلِمْسكُ  -تـََباَرَك َوتـََعاَلى -اللهُ 

  .}صحيح: وقال يف صحيح الرتغيب والرتهيب يف السلسلة الصحيحة، صححه األلباين{

  429 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َفَق َزْوَجْيِن نُوِدَي ِفي اْلَجنةِ { ٌر، َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصالِة يَا َعْبَد اللِه، : َمْن أَنـْ َهَذا َخيـْ

ُدِعَي ِمْن بَاِب الصالِة، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصَدَقِة ُدِعَي ِمْن بَاِب الصَدَقِة، َوَمْن َكاَن 
ْن َهِذِه األَبـَْواِب  َما َعَلى َمْن يُْدَعى مِ : ، قَاَل أَبُو ِبْكرٍ ِمْن َأْهِل الصْوِم ُدِعَي ِمْن بَاِب الريانِ 
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نـََعْم، : ُكلَها ِمْن َضُروَرٍة، فـََهْل يُْدَعى َأَحٌد ِمْن َهِذِه األَبـَْواِب ُكلَها يَا َرُسوَل اللِه ؟ قَالَ 
ُهمْ    . }النسائيو البخاري ومسلم والرتمذي و محد وأنس رواه اإلمام مالك بن أ{.}َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن ِمنـْ

  430 :رقمالحديث         

ُهما - َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعباسٍ          َخَسَفِت الشْمُس، َفَصلى : أَنُه قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يَا : قَاُلوا. ُمث ذََكَر َصالَة اْلُكُسوِف، وََكْيَف َصالَها -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ 

ِإني رَأَْيُت  {:يـَْناَك تـََناَوْلَت َشْيًئا ِيف َمَقاِمَك َهَذا، ُمث رَأَيـَْناَك َتَكْعَكْعَت فـََقالَ َرُسوَل اللِه، رَأَ 
ُقوًدا، َوَلْو َأَخْذتُُه َألَكْلُتْم ِمْنُه َما بَِقيِت : َأوْ . اْلَجنةَ  َها ُعنـْ تَـَناَوْلُت ِمنـْ ُأرِيُت اْلَجنَة، فـَ
َيا نـْ َساءَ َورَأَْيُت ، الدَلْم َأَر َكاْليَـْوِم َمْنَظًرا َأْفَظَع، َورَأَْيُت َأْكثـََر َأْهِلَها الن ِملَ يَا :قَاُلوا. الناَر فـَ

َيْكُفْرَن بِاْلَعِشيِر، َوَيْكُفْرَن : أََيْكُفْرَن بِاللِه؟ قَالَ : ، ِقيلَ ِلُكْفرِِهن : َرُسوَل اللِه؟ قَالَ 
َما رَأَْيُت ِمْنَك : ِإَلى ِإْحَداُهن الدْهَر ثُم رََأْت ِمْنِك َشْيًئا، قَاَلتْ اِإلْحَساَن، َلْو َأْحَسْنَت 

 ًرا َقط   .}رواه مالك يف املوطأ والبخاري وغريمها{. }َخيـْ

  431 :الحديث رقم        

 -الله َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -َعِن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ  نْ عَ         
َرأَْيُت َأْكثـََر َأْهِلَها اْلُفَقَراَء، َواطَلْعُت ِفي الناِر فـََرأَْيُت َأْكثـََر {:قَالَ  اطَلْعُت ِفي اْلَجنِة فـَ

  .}رواه البخاري ومسلم{. }َأْهِلَها النَساء

  432 :الحديث رقم        
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اللهِ أن  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اْخلُْدرِي َعْن َأِيب َسِعيٍد         
: ِفي اْلَجباُروَن َواْلُمَتَكبـُروَن، َوقَاَلْت اْلَجنةُ : اْحَتجْت اْلَجنُة َوالناُر، فـََقاَلْت النارُ {: قالَ 

نَـُهَما: ْم، قَالَ ِفي ُضَعَفاُء الناِس َوَمَساِكينـُهُ  ِإنِك اْلَجنُة رَْحَمِتي َأْرَحُم ِبِك َمْن : فـََقَضى بـَيـْ
رواه أمحد {. }َأَشاُء، َوِإنِك الناُر َعَذاِبي ُأَعذُب ِبِك َمْن َأَشاُء، َوِلِكَالُكَما َعَلي ِمْلُؤَها

  .}ومسلم

  433 :الحديث رقم        

 -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِيب الن  نِ عَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يعِ اشِ ا ارَ ِمح  نِ بْ  ياضَ عِ  نْ عَ         
َورَُجٌل رَِحيٌم رَِقيُق اْلَقْلِب  ،ُذو ُسْلطَاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصدٌق ُمَوفقٌ  :َوَأْهُل اْلَجنِة َثَالثَةٌ {:قال

  .}رواه مسلم{. }و ِعَيالٍ َوُمْسِلٍم َوَعِفيٌف ُمتَـَعفٌف ذُ  ،ِلُكل ِذي قـُْرَبى

  434 :الحديث رقم        

         :قال -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجاِبَر ْبَن َعْبدِ         
يَْأُكُل َأْهُل اْلَجنِة ِفيَها َوَيْشَربُوَن، َوَال يـَتَـَغوطُوَن َوَال َيْمَتِخطُوَن َوَال يـَُبوُلوَن، َوَلِكْن  {

. }َد َكَما تـُْلَهُموَن النـَفسَ طََعاُمُهْم َذاَك ُجَشاٌء َكَرْشِح اْلِمْسِك، يـُْلَهُموَن التْسِبيَح َواْلَحمْ 
  .}ودوأبو دا مسلمرواه أمحد و { 

  435 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن َأِيب َسِعيٍد َوَأِيب ُهَريـَْرةَ           -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ِإن َلُكْم َأْن َتْحيَـْوا َفَال َتُموتُوا أََبًدا، َوِإن َلُكْم َأْن َتِصحوا َفَال : يـَُناِدي ُمَنادٍ {:قال
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َعُموا َفَال تـَْبَأُسوا أََبًدا رواه {. }َتْسَقُموا أََبًدا، َوَأن َتِشبوا َفَال تـَْهَرُموا أََبًدا، َوِإن َلُكْم َأْن تـَنـْ
  .}والرتمذي مسلمأمحد و 

  436 :الحديث رقم        

ِإن {:قالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -مقَ رْ أَ  نِ بْ  دَ يْ زَ  نْ عَ         
َة ِماَئِة رَُجٍل ِفي اَألْكِل َوالشْرِب َوالشْهَوِة  ِة يـُْعَطى قـُوُجَل ِمْن َأْهِل اْلَجنَواْلِجَماعِ الر .

فـََقاَل َلُه َرُسوُل : قَالَ ! فَِإن الِذي يَْأُكُل َوَيْشَرُب َتُكوُن لَُه اْحلَاَجُة؟: فـََقاَل َرُجٌل ِمْن اْليَـُهودِ 
َحاَجُة َأَحِدِهْم َعَرٌق يَِفيُض ِمْن ِجْلِدِه فَِإَذا َبْطُنُه َقْد  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

  . }صحيح اجلامع: رواه أمحد، وصححه ابن حبان، وصححه األلباين أيضا يف{. }َضُمرَ 

  437 :الحديث رقم        

 :-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِقيَل لَِرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 . }ِإن الرُجَل لََيِصُل ِفي اْليَـْوِم ِإَلى ِماَئِة َعْذرَاءَ { :َهْل َنِصُل ِإَىل ِنَسائَِنا ِيف اجلَنة ؟ قَالَ 

  . }وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة. صفة اجلنة: رواه أبو نعيم يف{

  438: الحديث رقم        

 - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  َكَذِلكَ  -َعْنهُ َرِضَي اللُه  -َعن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َها { :أََنطَأُ ِيف اْجلَنِة ؟ قَالَ : أَنُه ِقيَل َلهُ  نـََعْم، َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َدْحًما َدْحًما، فَِإَذا قَاَم َعنـْ

  }السلسلة الصحيحة لأللباين: وإسناده حسن، انظررواه ابن حبان يف صحيحه، { .}رََجَعْت ُمَطهَرًة ِبْكرا

  439 :الحديث رقم        
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َتْحُثو ِفي ُوُجوِهِهْم  ِإن {:قَالَ  ِفي اْلَجنِة َلُسوقًا يَْأُتونـََها ُكل ُجُمَعٍة، فـََتِهب رِيُح الشَماِل فـَ

يَـْرِجُعوَن ِإَلى َأْهِليِهْم َوَقِد اْزَداُدوا ُحْسًنا َوَجَماال،  َوثَِياِبِهْم، فـَيَـْزَداُدوَن ُحْسًنا َوَجَماال، فـَ
يَـُقوُل َلُهْم َأْهُلُهمْ  يَـُقوُلونَ وَ : فـَ ُتْم َواللِه َلَقِد : اللِه َلَقِد اْزَدْدُتْم بـَْعَدنَا ُحْسًنا َوَجَماال، فـَ َوأَنـْ

  .}مسلمأمحد و رواه {. }ِزْدُتْم بـَْعَدنَا ُحْسًنا َوَجَماال

  440 :الحديث رقم        

           :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُموَسى        
} وَن ِميال، لِْلُمْؤِمِن  إنَفٍة طُوُلَها ِستِة َلَخْيَمٌة ِمْن ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة ُمَجولِْلُمْؤِمِن ِفي اْلَجن

  .}رواه مسلم{. }بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ِفيَها َأْهُلوَن، َيطُوُف َعَلْيِهُم اْلُمْؤِمُن َفال يـََرى

  441 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  َكَذِلكَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُموَسى        
ِفضٍة آنَِيتـُُهَما َوَما ِفيِهَما، َوَما َجنَتاِن ِمْن َذَهٍب آنَِيتـُُهَما َوَما ِفيِهَما، َوَجنَتاِن ِمْن {:قَالَ 

ِإال رَِداُء اْلِكْبرِيَاِء َعَلى َوْجِهِه ِفي َجنَة  -َعز َوَجل  - بـَْيَن اْلَقْوِم َوبـَْيَن َأْن يـَْنظُُروا ِإَلى رَبِهمْ 
  .}والرتمذي والنسائي رواه البخاري ومسلم{. }َعْدنٍ 

  442 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
اللُهم َأْدِخْلُه اْلَجنَة َوَمْن : َمْن َسَأَل اللَه اْلَجنَة َثَالَث َمراٍت قَاَلِت اْلَجنةُ {:- َوَسلمَ 
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 اِر َثَالَث َمرارُ اْسَتَجاَر ِمْن النارِ : اٍت قَاَلِت النَأِجْرُه ِمْن الن ُهمأخرجه هناد والرتمذى {. }الل
صحيح : التعليق الرغيب، ويف: وصححه األلباين يف. وابن حبان، والضياء. صحيح اإلسناد: والنسائى واحلاكم وقال

  .}اجلامع

  443: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -اهللا َعْنهُ َرِضَي  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
ِإن َعْبَدَك ُفالنًا ! يَا َرب : ال قَاَلِت النارُ َما اْسَتَجاَر َعْبٌد ِمَن الناِر َسْبَع َمراٍت ِفي يـَْوٍم إِ {

َه َعْبٌد اْلَجنَة ِفي يـَْوٍم َسْبَع َمراٍت ِإال قَاَلِت َوال َيْسَأُل الل . َقِد اْسَتَجاَرَك ِمني فََأِجْرهُ 
رواه أبو يعلى يف املسند،  وصححه  {.}ِإن َعْبَدَك ُفالنًا َسأَلَِني فََأْدِخْلُه الجنةَ ! يَا َرب : اْلَجنةُ 

  . }السلسلة الصحيحة: األلباين يف

  444: الحديث رقم        

َع النيب  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -ُعقبَة بِن عامرٍ  نْ عَ           -َصلى اللُه َعَليِه َوَسلم - أنُه مسَِ
َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَتَـَوضأُ، فـَُيْحِسُن ُوُضوَءُه، ُثم يـَُقوُم فـَُيَصلي رَْكَعتَـْيِن، يـُْقِبُل َعَلْيِهما {:يقولُ 

 .}رواه مسلم{. }اْلَجنةُ  ِبَقْلِبِه َوَوْجِهِه، ِإال َوَجَبْت لَهُ 

  445: الحديث رقم        

طّابِ  َكَذِلكَ َعْن ُعقبَة ْبِن ِعامٍر           ُهما - َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْ قَاَل َرُسوُل  -َرِضَي اهللا َعنـْ
يُْبِلُغ َأْو ُيْسِبُغ اْلُوُضوَء، ُثم { :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ  َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد يـَتَـَوضُأ فـَ

َواُب : يـَُقولُ  َأْشَهُد َأْن الَ ِإلََه ِإال اللُه، َوَأْشَهُد َأن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ِإال فُِتَحْت َلُه أَبـْ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

308 

 اَللُهم ِاْجَعْلِني ِمْن اَلتـوابِيَن،: َوزَاَد اَلتـْرِمِذي . رواه مسلم{. }َشاءَ اْلَجنِة الثَمانَِيُة َيْدُخُل ِمْن أَيـَها 
  .}َواْجَعْلِني ِمْن اَْلُمَتَطهرِينَ 

  446: الحديث رقم        

: َمْن قَالَ  {:قالَ  -َصلى اللُه َعَليِه َوَسلم - عِن النيب  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - ُعَبادةَ  نْ عَ         
َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوَأن ِعيَسى 

 َوَأن ،َة َحقاْلجن ِه، َواْبُن َأَمِتِه، وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم، َورُوٌح ِمْنُه، َوَأناَر  َعْبُد اللالن
َواِب اْلَجنِة الثَمانَِيِة َشاءَ    .}رواه البخاري ومسلم{. }َحق، َأْدَخَلُه اللُه ِمْن أي أَبـْ

  447: الحديث رقم        

         هِ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيَرُسوَل الل ه - َأنى اللمَ  َصلَعَلْيِه َوَسل - 
ْسَالِم ِديًنا ،َمْن َرِضَي بِاللِه رَبا ،يَا أَبَا َسِعيدٍ  {:قَالَ  َوَجَبْت َلُه  ،َوِبُمَحمٍد نَِبيا ،َوبِاْإلِ

َوُأْخَرى  :فـََفَعَل ُمث قَالَ  ،أَِعْدَها َعَلي يَا َرُسوَل اللهِ  :فـََعِجَب َهلَا أَبُو َسِعيٍد فـََقالَ  .اْلَجنةُ 
 .َما بـَْيَن ُكل َدرََجتَـْيِن َكَما بـَْيَن السَماِء َواْألَْرضِ  ،اْلَعْبُد ِماَئَة َدرََجٍة ِفي اْلَجنةِ  يـُْرَفُع ِبَها

رواه {.}اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللهِ  ،اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللهِ  :قَالَ  ؟َوَما ِهَي يَا َرُسوَل اللهِ  :قَالَ 
 .}مسلم

  448: الحديث رقم        

هم َعَلْيِه َصلى الل  - َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اهللا َعْنهُ  - ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
آِخُر َمْن َيْدُخُل اْلَجنَة رَُجٌل، فـَْهَو يَْمِشي َمرًة، َوَيْكُبو َمرًة، َوَتْسَفُعُه الناُر  {:قَالَ  - َوَسلمَ 
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َها، فـََقالَ َمرًة، فَِإَذا َما جَ  تـََباَرَك الِذي َنجاِني ِمْنِك، َلَقْد َأْعطَاِني اللُه : اَوزََها اْلتَـَفَت ِإلَيـْ
ْرَفُع َلُه َشَجَرٌة، فـَيَـُقولُ  ، َأْدنِِني : َشْيًئا َما َأْعطَاُه َأَحًدا ِمَن اَألولِيَن َواآلِخرِيَن، فـَتـُ َأْي َرب

يَـُقوُل اللُه َعز َوَجل ِمْن َهِذِه الشَجَرِة َفِألَْستَ  يَا اْبَن : ِظل ِبِظلَها، َوَأْشَرَب ِمْن َماِئَها، فـَ
يَـُقولُ  َرَها ؟ فـَ ، َويـَُعاِهُدُه َأْن َال َيْسأََلُه : آَدَم، َلَعلي ِإن َأْعطَْيُتَكَها َسأَْلَتِني َغيـْ َال يَا َرب

َرَها، َورَبُه يـَْعِذرُُه، ِألَنُه يـَرَ  َيْسَتِظل ِبِظلَها، َغيـْ َها، فـَ ُيْدنِيِه ِمنـْ َر َلُه َعلَْيِه، فـَ ى َما َال َصبـْ
، َأْدنِِني : َوَيْشَرُب ِمْن َماِئَها، ثُم تـُْرَفُع َلُه َشَجَرٌة ِهَي َأْحَسُن ِمَن اُألوَلى، فـَيَـُقولُ  َأْي َرب

 ِبِظل يَـُقولُ ِمْن َهِذِه ِألَْشَرَب ِمْن َماِئَها، َوَأْسَتِظل َرَها، فـَ يَا اْبَن آَدَم، : َها، َال َأْسأَُلَك َغيـْ
َرَها ؟ فـَيَـُقولُ  َرَها، : أََلْم تـَُعاِهْدِني َأْن َال َتْسأَلَِني َغيـْ َها َتْسأَلُِني َغيـْ َلَعلي ِإْن َأْدنـَْيُتَك ِمنـْ

َرَها، َورَبُه يـَْعِذرُُه، ِألَنهُ  يـَُعاِهُدُه َأْن َال َيْسأََلُه َغيـْ َها،  فـَ ُيْدنِيِه ِمنـْ َر َلُه َعَلْيه، فـَ يـََرى َما َال َصبـْ
َيْسَتِظل ِبِظلَها، َوَيْشَرُب ِمْن َماِئَها، ثُم تـُْرَفُع َلُه َشَجَرٌة ِعْنَد بَاِب اْلَجنِة ِهَي َأْحَسُن ِمَن  فـَ

، َأْدنِِني ِمْن َهِذِه ِألَْسَتِظل : اُألولَيَـْيِن، فـَيَـُقولُ  َها َوَأْشَرَب ِمْن َماِئَها، َال َأْي َربِبِظل
َرَها، فـَيَـُقولُ  َرَها ؟ قَالَ : َأْسأَُلَك َغيـْ بـََلى يَا : يَا اْبَن آَدَم، أََلْم تـَُعاِهْدِني َأْن َال َتْسأَلَِني َغيـْ

َر لَ  َرَها، َورَبُه يـَْعِذرُُه، ِألَنُه يـََرى َما َال َصبـْ ، َهِذِه َال َأْسأَُلَك َغيـْ َها، َرب َها، فـَُيْدنِيِه ِمنـْ ُه َعَليـْ
يَـُقولُ  َيْسَمُع َأْصَواَت َأْهِل اْلَجنِة، فـَ َها فـَ يَـُقولُ : فَِإَذا َأْدنَاُه ِمنـْ يَا : َأْي َرب َأْدِخْلِنيَها ؟ فـَ

َيا َوِمثْـَلَها َمَعَها ؟ َقالَ  نـْ اْبَن آَدَم، َما َيْصرِيِني ِمْنَك، أَيـُْرِضيَك َأْن ُأْعِطَيَك الد : ، يَا َرب
َأَال َتْسأَُلوِين ِمم : َفَضِحَك اْبُن َمْسُعوٍد، فـََقالَ أََتْستَـْهِزُئ ِمني َوأَْنَت َرب اْلَعاَلِميَن؟ 

  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َهَكَذا َضِحَك َرُسوُل اللهِ : ِمم َتْضَحُك ؟ َقالَ : َأْضَحُك ؟ فَـَقاُلوا
أََتْستَـْهِزُئ : ِمْن ِضْحِك َرب اْلَعاَلِمَني ِحَني قَالَ : ِمم َتْضَحُك يَا َرُسوَل اللِه؟ قَالَ : فـََقاُلوا
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يَـُقولُ  ِإني َال َأْستَـْهِزُئ ِمْنَك، َوَلِكني َعَلى َما َأَشاُء : ِمني َوأَْنَت َرب اْلَعاَلِميَن ؟ فـَ
   .}مسلمرواه { .}قَاِدرٌ 

  449 :الحديث رقم        

 -َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اهللا َعْنهُ  -كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ         
النِبي ِفي اْلَجنِة،  :بـََلى يَا َرُسوَل اللِه، فـََقالَ : ؟ قَاُلواَأال ُأْخِبرُُكْم ِبرَِجاِلُكْم ِفي اْلَجنةِ {:قَالَ 

يُق ِفي اْلَجنِة، َوالشِهيُد ِفي اْلَجنِة، َواْلَمْوُلوُد ِفي اْلَجنِة، َوالرُجُل يـَُزوُر َأَخاُه ِفي  دَوالص
َساِئُكْم ِمْن َأال ُأْخِبرُُكْم بِنِ  :قَالَ ِفي اْلَجنِة،  -َعز َوَجل  - نَاِحَيِة اْلِمْصِر ال يـَُزورُُه ِإال لِلهِ 

َها   :بـََلى يَا َرُسوَل اللِه، قَالَ : ؟ قَاُلواَأْهِل اْلَجنِة  ُكل َوُلود َوُدود، ِإَذا َغِضَبْت َأْو ُأِسيَء ِإلَيـْ
. }َهِذِه َيِدي ِفي َيِدَك، ال َأْكَتِحُل ِبُغْمٍض َحتى تـَْرَضى: َأْو َغِضَب، َأْي َزْوُجَها، قَاَلتْ 

   .}السلسلبة الصحيحة: انظر. يف املعجم الصغري واألوسط، وله شواهد عن أمحد وأيب داودرواه الطرباين {

  450 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  - َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رومْ عَ  نِ بْ  َعْن ُصَهْيبَ         
 ،يَا َأْهَل اْلَجنةِ  :َوَأْهُل الناِر الناَر، نَاَدى ُمَنادٍ  ،َأْهُل اْلَجنِة اْلَجنةَ ِإَذا َدَخَل {:قَالَ  - َوَسلمَ 

يَـُقوُلونَ  َما ُهَو؟ أََلْم يـُثـَقْل َمَوازِينَـَنا : ِإن َلُكْم ِعْنَد اللِه َمْوِعًدا يُرِيُد َأْن يـُْنِجزَُكُموُه، فـَ
يَـْنظُُروَن  ؟ا اْلَجنَة َوَنجانَا ِمَن النارِ َويـُبَـيْض ُوُجوَهَنا، َوَأْدَخَلنَ  فـَُيْكَشُف اْلِحَجاُب َعْنُه، فـَ

َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َما َأْعطَاُهُم اللُه تـََعاَلى َشْيًئا َأَحب ِإلَْيِهْم  ،-َعز َوَجل  - ِإَلى َوْجِههِ 
   .}والرتمذي وغريهم مسلمأمحد و أخرجه {. }ِمَن النَظِر ِإلَْيهِ 
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   451 :الحديث رقم        

ِإَذا َدَخَل {:قَالَ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب َصلى -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن ُصَهْيبٍ         
 :فـَيَـُقوُلونَ  ؟تُرِيُدوَن َشْيًئا َأزِيدُُكمْ  :-تـََباَرَك َوتـََعاَلى -يـَُقوُل اللهُ : َأْهُل اْلَجنِة اْلَجنَة قَالَ 

َنا ِمْن النارِ  ؟أََلْم تـُبَـيْض ُوُجوَهَنا َة َوتـَُنجَفَما  ،فـََيْكِشُف اْلِحَجابَ  :قَالَ  ؟أََلْم ُتْدِخْلَنا اْلَجن
 :ُمث َتَال َهِذِه اْآليَةَ  .وهي الزيادة -َعز َوَجل  - ُأْعطُوا َشْيًئا َأَحب ِإلَْيِهْم ِمْن النَظِر ِإَلى رَبِهمْ 

  .}رواه مسلم{. }لِلِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدةٌ 

  452 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ  -َرِضَي اللَرُسوَل الل مَ  -َأنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- 
لَبـْيَك رَبـَنا : يَا َأْهَل اْلَجنِة، فـَيَـُقوُلونَ : يـَُقوُل َألْهِل اْلَجنةِ  -َعز َوَجل  - ِإن اللهَ {:قَالَ 

ُر بـَْيَن َيَدْيَك، فـَيَـُقولُ  يَـُقوُلونَ  ؟َهْل َرِضيُتمْ : َوَسْعَدْيَك، َواْلَخيـْ َوَما لََنا ال نـَْرَضى، َوَقْد : فـَ
يَـُقولُ  !ِط َأَحًدا ِمْن َخْلِقكَ َأْعطَْيتَـَنا َما َلْم تـُعْ  يَا : َأال ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذِلَك ؟ قَاُلوا: فـَ

، َوَأي َشْيٍء َأْفَضُل ِمْن َذِلَك؟ فـَيَـُقولُ  َعَلْيُكْم ِرْضَواِني، َفال َأْسَخُط َعَلْيُكْم : َرب ُأِحل
  .}مسلم وغريهمو البخاري و محد رواه أ{. }بـَْعَدُه أََبًدا

  453 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللَرُسوَل الل ُه َعَلْيِه  -َأنى اللَصل
ُيَجاُء بِاْلَمْوِت يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكأَنُه َكْبٌش َأْمَلُح، فـَُيوَقُف بـَْيَن اْلَجنِة َوالناِر، { :قَالَ  - َوَسلمَ 

َيْشَرئِبوَن َويـَْنظُُروَن َويـَُقوُلوَن، َهَذا اْلَمْوُت، : يَا َأْهَل اْلَجنِة، تـَْعرُِفوَن َهَذا ؟ قَالَ : فـَيـَُقالُ  فـَ
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يَا َأْهَل اْلَجنِة ُخُلوٌد َفال َمْوٌت، َويَا َأْهَل الناِر : ثُم يـَُقالُ : ْذَبُح، قَالَ فـَيـُْؤَمُر ِبِه فـَيُ : قَالَ 
َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -، ُمث قـَرََأ َرُسوُل اللهِ ُخُلوٌد َفال َمْوتٌ 

  .}والرتمذي مسلمالبخاري و رواه { .}-}39. سورة مرمي{- ُقِضَي اَألْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلةٍ 

  

  اهَ يمِ حِ جَ وَ  ارِ الن بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 
  

َواٍب ِلُكل بَاٍب  )43(َوِإن َجَهنَم َلَمْوِعُدُهْم َأْجَمِعيَن  :قال تعاىل        َعُة أَبـْ َلَها َسبـْ
ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم    .}سورة احلجر{) 44(ِمنـْ

ٌر نـُُزًال َأْم َشَجَرُة الزقوِم  :تعاىل قالو          َنًة لِلظاِلِميَن  )62(َأَذِلَك َخيـْ ِإنا َجَعْلَناَها ِفتـْ
 )65(طَْلُعَها َكأَنُه رُُءوُس الشَياِطيِن  )64(ِإنـَها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم  )63(

َها َفَمالُِئونَ  َها اْلُبطُوَن  فَِإنـُهْم َآلَِكُلوَن ِمنـْ َها َلَشْوبًا ِمْن َحِميٍم  )66(ِمنـْ ثُم ِإن َلُهْم َعَليـْ
َلى اْلَجِحيِم  )67(   .}سورة الصافات{) 68(ثُم ِإن َمْرِجَعُهْم َإلِ

َالبِِثيَن ِفيَها  )22(لِلطاِغيَن َمَآبًا  )21(ِإن َجَهنَم َكاَنْت ِمْرَصاًدا  :وقال تعاىل        
َجَزاًء ِوفَاقًا  )25(ِإال َحِميًما َوَغساقًا  )24(َال َيُذوُقوَن ِفيَها بـَْرًدا َوَال َشَرابًا  )23(َأْحَقابًا 

بُوا بَِآيَاتَِنا ِكذابًا  )27(ِإنـُهْم َكانُوا َال يـَْرُجوَن ِحَسابًا  )26( َناُه   )28(وََكذ وَُكل َشْيٍء َأْحَصيـْ
  .}سورة النبأ{) 30(َفُذوُقوا فـََلْن نَزِيدَُكْم ِإال َعَذابًا  )29(َتابًا كِ 
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ِفي َسُموٍم َوَحِميٍم  )41( َوَأْصَحاُب الشَماِل َما َأْصَحاُب الشَمالِ  :وقال تعاىل        
  .}سورة الواقعة{) 44(َال بَارٍِد َوَال َكرِيٍم  )43(َوِظل ِمْن َيْحُموٍم  )42(

َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َال  )64(ِإن اللَه َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوَأَعد َلُهْم َسِعيًرا  :وقال تعاىل        
يـَْوَم تـَُقلُب ُوُجوُهُهْم ِفي الناِر يـَُقوُلوَن يَا لَْيتَـَنا َأطَْعَنا اللَه  )65( َيِجُدوَن َولِيا َوَال َنِصيًرا

 سورة األحزاب{) 66(ُسوَال َوَأطَْعَنا الر{.  

َلُهْم ِمْن َجَهنَم ِمَهاٌد َوِمْن فـَْوِقِهْم  )40(وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْجرِِميَن  :وقال تعاىل        
  .}سورة األعراف{) 41(َغَواٍش وََكَذِلَك َنْجِزي الظاِلِميَن 

ِإن الِذيَن َكَفُروا ِبَآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلَما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم  :وقال تعاىل        
َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإن اللَه َكاَن َعزِيًزا َحِكيًما  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ سورة النساء{) 56(َبد{.  

ْت َلُهْم ثَِياٌب ِمْن نَاٍر ُيَصب ِمْن فـَْوِق رُُءوِسِهُم فَالِذيَن َكَفُروا ُقطعَ  :وقال تعاىل        
ُكلَما   )21(َوَلُهْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد  )20(ُيْصَهُر ِبِه َما ِفي ُبطُوِنِهْم َواْلُجُلوُد ) 19(اْلَحِميُم 

َها ِمْن َغم ُأِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيِق    .}سورة احلج{) 22(َأرَاُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمنـْ

ٌر نـُُزًال َأْم َشَجَرُة الزقوِم  :وقال تعاىل         َنًة لِلظاِلِميَن  )62(َأَذِلَك َخيـْ ِإنا َجَعْلَناَها ِفتـْ
 )65(طَْلُعَها َكأَنُه رُُءوُس الشَياِطيِن  )64(َرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم ِإنـَها َشجَ  )63(

َها اْلُبطُوَن  َها َفَمالُِئوَن ِمنـْ َها َلَشْوبًا ِمْن َحِميٍم  )66(فَِإنـُهْم َآلَِكُلوَن ِمنـْ ثُم ِإن َلُهْم َعَليـْ
َلى اْلَجِحيمِ  )67(   .}سورة الصافات{) 68( ثُم ِإن َمْرِجَعُهْم َإلِ
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يـََتَجرُعُه َوَال َيَكاُد  )16(ِمْن َورَائِِه َجَهنُم َوُيْسَقى ِمْن َماٍء َصِديٍد  :وقال تعاىل        
سورة {) 17(ُيِسيُغُه َويَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكل َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍت َوِمْن َورَائِِه َعَذاٌب َغِليٌظ 

  .}إبراهيم

َعاِمَلٌة نَاِصَبٌة  )2(ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة ) 1(َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة  :وقال تعاىل        
َال  )6(لَْيَس َلُهْم طََعاٌم ِإال ِمْن َضرِيٍع  )5(ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن َآنَِيٍة  )4(َتْصَلى نَارًا َحاِمَيًة  )3(

  .}سورة الغاشية{) 7(ُيْسِمُن َوَال يـُْغِني ِمْن ُجوٍع 

  .}سورة ق{) 30(يـَْوَم نـَُقوُل ِلَجَهنَم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد  :وقال تعاىل        

َيُموُتوا َوَال ُيَخفُف  :وقال تعاىل         َوالِذيَن َكَفُروا َلُهْم نَاُر َجَهنَم َال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـَ
ُهْم ِمْن َعَذاِبَها َكَذِلَك َنْجِزي ُكل َكُفوٍر  َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبـَنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل  )36(َعنـْ

َر الِذي ُكنا نـَْعَمُل أَ  َوَلْم نـَُعمرُْكْم َما يـََتذَكُر ِفيِه َمْن َتذَكَر َوَجاءَُكُم النِذيُر َصاِلًحا َغيـْ
  .}سورة فاطر{) 37(َفُذوُقوا َفَما لِلظاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر 

َوِإْذ يـََتَحاجوَن ِفي الناِر فـَيَـُقوُل الضَعَفاُء لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنا ُكنا  :وقال تعاىل        
ُتْم ُمْغُنوَن َعنا َنِصيًبا ِمَن النارِ  قَاَل الِذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنا ُكل ِفيَها  )47( َلُكْم تـَبَـًعا فـََهْل أَنـْ

َوقَاَل الِذيَن ِفي الناِر ِلَخَزنَِة َجَهنَم اْدُعوا رَبُكْم  )48( اْلِعَبادِ ِإن اللَه َقْد َحَكَم بـَْيَن 
  .}سورة غافر{) 49(ُيَخفْف َعنا يـَْوًما ِمَن اْلَعَذاِب 

َنا رَبَك قَاَل ِإنُكْم َماِكُثونَ  :وقال تعاىل         َلَقْد  )77( َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِيَـْقِض َعَليـْ
َناُكْم بِاْلَحق َوَلِكن َأْكثـَرَُكْم لِْلَحق َكارُِهوَن جِ    .}سورة الزخرف{) 78(ئـْ
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ُفَسُهْم ِفي َجَهنَم  :وقال تعاىل         َوَمْن َخفْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك الِذيَن َخِسُروا أَنـْ
َلى  )104(ُحوَن تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم الناُر َوُهْم ِفيَها َكالِ  )103( َخاِلُدونَ  أََلْم َتُكْن َآيَاِتي تـُتـْ

بُوَن  يَن  )105(َعَلْيُكْم َفُكْنُتْم ِبَها ُتَكذا قـَْوًما َضالَنا ِشْقَوتـَُنا وَُكن قَاُلوا رَبـَنا َغَلَبْت َعَليـْ
َها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنا ظَاِلُموَن  )106( ا ِفيَها َوَال ُتَكلُموِن قَاَل اْخَسُئو  )107(رَبـَنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ
  .}سورة املؤمنون{) 108(

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها الناُس  :وقال تعاىل        
َها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اللَه َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن  َواْلِحَجارَُة َعَليـْ

  .}سورة التحرمي{) 6(

  454 :الحديث رقم        

           :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  - َأِيب ُهَريـَْرةَ  نْ عَ         
: َوقَاَلْت اْلَجنةُ . ُأوثِْرُت بِاْلُمَتَكبرِيَن َواْلُمَتَجبرِينَ : َتَحاجْت الناُر َواْلَجنُة، فـََقاَلْت النارُ { 

أَْنِت : فـََقاَل اللُه لِْلَجنةِ . ِلي َال َيْدُخلُِني ِإال ُضَعَفاُء الناِس َوَسَقطُُهْم َوَعَجُزُهمْ َفَما 
أَْنِت َعَذاِبي ُأَعذُب ِبِك َمْن َأَشاُء : َوقَاَل لِلنارِ . رَْحَمِتي َأْرَحُم ِبِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي

َها ِمْن ِعَباِدي، َوِلُكل َواِحدَ  ٍة ِمْنُكْم ِمْلُؤَها، فََأما الناُر َفَال َتْمَتِلُئ، فـََيَضُع َقَدَمُه َعَليـْ
تَـُقولُ   .}رواه البخاري مسلم وغريمها{. }فـَُهَناِلَك َتْمَتِلُئ َويـُْزَوى بـَْعُضَها ِإَلى بـَْعضٍ . َقْط َقطْ : فـَ

تَـُقولُ فَأَما الناُر َفالَ { :امَ هلَُ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ            } َقٍط َقٍط َقطٍ  :َتْمَتِلُئ َحتى َيَضَع رِْجَلُه فـَ

  455 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ َعْن َعْبِد اللِه بْ         
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك يـُْؤَتى ِبَجَهنَم يـَْوَمِئٍذ َلَها  {:- َوَسلمَ  ُعوَن أَْلَف زَِماٍم، َمَع ُكل زَِماٍم َسبـْ َسبـْ

  .}والرتمذي وغريمها رواه مسلم{. }َيُجرونـََها

  456 :الحديث رقم        

، -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُكنا َمَع َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
اللُه : ؟ قـُْلَنا أََتْدُروَن َما َهَذا{ :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َفَسِمْعَنا َوْجَبًة، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 

تَـَهى ِإَلى : َلُم، قَالَ َوَرُسولُُه أَعْ  َهَذا َحَجٌر ُأْرِسَل ِفي َجَهنَم ُمْنُذ َسْبِعيَن َعاًما، اآلَن ِحيَن انـْ
  .}رواه مسلم{. }قـَْعرَِها

  457 :الحديث رقم        

 - َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -َعِن النِيب  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ُفُذ {:قَالَ  َحتى َيْخُلَص ِإَلى َجْوِفِه، الحميم ِإن اْلَحِميَم لَُيَصب َعَلى رُُءوِسِهْم، فـَيَـنـْ

َيْسِلُت َما ِفي َجْوِفِه َحتى َيْمُرَق ِمْن َقَدَمْيِه، َوُهَو الصْهُر، ثُم يـَُعاُد َكَما َكانَ  رواه {. }فـَ
ختريج مشكاة  وقال االلباين يف. غريب صحيح، ورواه احلاكم يف مستدركه حسن: أمحد، ورواه الرتمذي وقال

  .}اسناده حسن،، وحسنه يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ولكنه ضعف سنده يف ضعيف الرتمذي:املصابيح

  458 :الحديث رقم        

قـَرََأ َهِذِه  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -اْبِن َعباسَ  َعنِ         
ُتْم ُمْسِلُمونَ :  اْآليَةَ  قَاَل َرُسوُل  .-}سورة آل عمران{-اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوال َتُموُتن ِإال َوأَنـْ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

317 

َيا، َألَْفَسَدْت {:-َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  - اللهِ  نـْ وِم ُقِطَرْت ِفي َداِر الدقَقْطَرًة ِمَن الز َلْو َأن
َيا َمَعاِيَشُهْم، َفَكْيَف ِبَمْن َيُكوُن طََعاَمهُ  نـْ الرتمذي، أبو داود وابن حبان و رواه {. }َعَلى َأْهِل الد

ضعفه يف ضعيف الرتغيب والرتهيب وضعيف وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، و  .حديث حسن صحيح: وقال
   .}مث صححه وضعفه يف مشكاة املصابيح. الرتمذي

  459 :الحديث رقم        

ـــَرةَ          ـــهُ  -َعـــْن َأِيب ُهَريـْ ـــِه َوَســـلمَ  -َأّن َرُســـوَل اللـــهِ  -َرِضـــَي اهللاُ َعْن ـــالَ  -َصـــلى اللـــُه َعَلْي         :َق
َواللـِه ِإْن  : ، قَـاُلوايُوِقُد اْبُن آَدَم ُجـْزٌء ِمـْن َسـْبِعيَن ُجـْزًءا ِمـْن َحـر َجَهـنمَ نَارُُكْم َهِذِه الِتي  {

َهـ :َكاَنْت َلَكاِفَيًة يَـا َرُسـوَل اللـِه، قَـالَ  ُكلَهـا ِمثْـُل  اا بِِتْسـَعٍة َوِسـتيَن ُجـْزءً فَِإنـَهـا ُفضـَلْت َعَليـْ
   .}والرتمذي مسلمأمحد والبخاري و رواه {. }َحرَها

  460 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأّن َرُسوَل اللهِ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َجَهنَم َواْشَتَكْت الناُر ِإَذا اْشَتد اْلَحر فَأَْبِرُدوا بِالصَالِة فَِإن ِشدَة اْلَحر ِمْن فـَْيِح { :قَالَ 

َتاِء َونـََفٍس  َأَكَل بـَْعِضي بـَْعًضا فََأِذَن َلَها بِنَـَفَسْيِن نـََفٍس ِفي الش َها فـََقاَلْت يَا َربِإَلى رَبـ
 رواه{. }ِفي الصْيِف فـَُهَو َأَشد َما َتِجُدوَن ِمْن اْلَحر َوَأَشد َما َتِجُدوَن ِمْن الزْمَهرِيرِ 

  .}البخاري

  461 :الحديث رقم        
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
نـََفٍس : بِنَـَفَسْينِ َرب َأَكَل بـَْعِضي بـَْعًضا، فَْأَذْن ِلي أَتـَنَـفَس، فََأِذَن َلَها : قَاَلِت النارُ {:قَالَ 

َتاِء، َونـََفٍس ِفي الصْيِف، َفَما َوَجْدُتْم ِمْن بـَْرٍد َأْو زَْمَهرِيٍر َفِمْن نـََفِس َجَهنَم، َوَما  ِفي الش
 .}والرتمذي وابن ماجة رواه البخاري ومسلم{. }َوَجْدُتْم ِمْن َحر َأْو َحُروٍر َفِمْن نـََفِس َجَهنمَ 

  462 :قمالحديث ر         

 -َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلمَ  -َعــْن َرُســوِل اللــهِ  -َرِضــَي اهللاُ َعْنــهُ  -كٍ الِــمَ  نِ بْــ سَ نَــأَ  نْ َعــ        
ْهَوِن َأْهـِل النـاِر َعـَذابًا يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة لَـْو َأن لَـَك َمـا ِفـي اَألْرِض يـَُقوُل اللُه تـََعاَلى ِألَ { :قَالَ 

يَـُقولُ  َأُكْنَت تـَْفَتِدي ِبهِ ِمْن َشْيٍء  يَـُقـولُ : ؟ فـَ َأَرْدُت ِمْنـَك َأْهـَوَن ِمـْن َهـَذا َوأَنْـَت : نـََعـْم، فـَ
  .}رواه البخاري ومسلم{. }ِفي ُصْلِب آَدَم َأْن ال ُتْشِرَك ِبي َشْيًئا فَأَبـَْيَت ِإال َأْن ُتْشِرَك ِبي

  463 :الحديث رقم        

         :يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أَنُه مسََِع َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َمسَُرةَ         
ُهْم َمْن تَأْ { ُهْم َمْن تَْأُخُذُه ِإَلى رُْكَبتَـْيِه، َوِمنـْ ُهْم َمْن تَْأُخُذُه الناُر ِإَلى َكْعبَـْيِه، َوِمنـْ ُخُذُه ِإن ِمنـْ

ُهْم َمْن تَْأُخُذُه ِإَلى تـَْرقـَُوتِهِ ِإَلى ُحْجَزتِِه،    .}رواه أمحد ومسلم{. }َوِمنـْ

  464 :الحديث رقم        

         :- لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َناِن تـُْبِصَراِن، َوُأُذنَاِن َتْسَمَعا { ِن، َوِلَساٌن يـَْنِطُق َتْخُرُج ُعُنٌق ِمَن الناِر يـَْوَم الِقَياَمِة َلَها َعيـْ

ْلُت بَِثالَثٍَة، ِبُكل َجباٍر َعِنيٍد، َوِبُكل َمْن َدَعا َمَع اِهللا ِإَلًها آَخَر،  :يـَُقولُ  ي وُكِإن
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب، ورواه كذلك : واللفظ له وقال رواه أمحد والرتمذي{ .}َوبِالُمَصورِينَ 
غارة الفصل على  وقال مقبل الوادعي يف. ط الشيخنيإسناده صحيح على شر : الصحيحة وقال األلباين يف .البيهقي

  .}هذا حديث صحيح ورجاله ثقات: املعتدين على كتب العلل

  465: الحديث رقم        

لى اللُه َعَلْيِه صَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  َكَذِلكَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َلُه َمْنزَِالِن، َمْنِزٌل ِفي اْلَجنِة َوَمْنِزٌل ِفي الناِر، فَِإَذا َماَت { :- َوَسلمَ 

سورة {-.ُأولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ : الناَر، َوِرَث َأْهُل اْلَجنِة َمْنزَِلُه، َفَذِلَك قـَْولُُه تـََعاَلىَفَدَخَل 

إسناده : فتح الباري يف -رمحه اهللا -ل احلافظ ابن حجروقا. رواه ابن ماجه يف السنن{. }-}10. املؤمنون
البدور : وصححه السيوطي يف. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخني: الزوائد وقال البوصريي يف. صحيح
. اسناده صحيح على شرط الشيخني، وصححه يف صحيح ابن ماجة: وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة. السافرة

  .}كذلك قال مقبل الوادعي يف مسند أمحد

  466: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َبِشريٍ  َعِن النـْعَمانَ         
ِإن َأْهَوَن َأْهِل الناِر َعَذابًا يـَْوَم اْلِقَياَمِة رَُجٌل ِفي َأْخَمِص َقَدَمْيِه َجْمَرتَاِن، {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

ُهَما ِدَماُغُه َكَما يـَْغلِ    .}ومسلم والرتمذي البخاريأمحد و رواه {. }اْلُقْمُقمُ َأِو . ي اْلِمْرَجلُ تـَْغِلي ِمنـْ

  467 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َبِشريٍ  َعِن النـْعَمانَ         
ُهَما  ،الناِر َعَذابًا َمْن َلُه نـَْعالِن َوِشَراَكاِن ِمْن نَارٍ ِإن َأْهَوَن َأْهِل  {:-َعَلْيِه َوَسلمَ  يـَْغِلي ِمنـْ
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. }َوِإنُه َألْهَونـُُهْم َعَذابًا ،ِدَماُغُه َكَما يـَْغِلي اْلِمْرَجُل، َما يـََرى َأن َأَحًدا َأَشد َعَذابًا ِمْنهُ 
  .}رواه أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي{

  468 :رقمالحديث         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -سٍ يْ قَـ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
 مْ هُ نـ إِ ، وَ تْ رَ جَ لَ  همْ وعِ مُ ي دُ فِ  نُ فُ الس  تِ يَ رِ جْ أُ  وْ ى لَ ت ، حَ ونَ كُ بْ يَ لَ  ارِ النّ  لَ هْ ن أَ إِ { :- َوَسلمَ 

ووافقه الذهيب،  ،سنادكم يف مستدركه وقال حديث صحيح اإلرواه احلا {. }عِ مْ الد  انَ كَ مَ  مَ الد  ونَ كُ بْ يَ لَ 
  .}وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة

  469 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َقِطَع الدُموعُ يـُْرَسُل َعَلى َأْهِل الناِر اْلُبَكاُء فـََيْبُكو { :قَالَ  ، ثُم يـَْبُكوَن َحتى َن َحتى تـَنـْ

يف سلسلة األحاديث  األلباينالشيخ  هأوردرواه ابن ماجة، و { .}َيُكوَن ِفي ُوُجوِهِهْم َكَهْيَئِة اُألْخُدودِ 
فإن رجاله كلهم من رجاهلما، وذكر أن أحد  ،على شرط الشيخني: وحقه أن يزيد: قال الشيخ األلباين: الصحيحة

زاه احلديث الثاين شاهدًا لألول، وع األلباينوساق الشيخ . وهو أبو النعمان ويلقب بعارم، كان قد اختلط - رجاله
  .}إىل ابن ماجة وابن أيب الدنيا، ويزيد الرقاشي أحد رواته ضعيف، وباقي رجاله رجال الشيخني

  470 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َعْن َرُسوِل اللهِ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
 ،-رَُجالنِ : ، قَاَل ثَاِبتٌ ْربـََعةٌ أ: قَاَل أَبُو ِعْمَرانَ  -،النارِ  َيْخُرُج ِمنَ {:قَالَ  - َوَسلمَ 

يـُْعَرُضوَن َعَلى رَبِهمْ  َيْأُمُر ِبِهْم ِإَلى الناِر، فـَيَـْلَتِفُت َأَحُدُهْم، فـَيَـُقولُ  ،فـَ ، َقْد  : فـَ َأْي َرب
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َها َأْن ال تُِعيَدِني ِفيهَ  َها: ا، قَالَ ُكْنُت َأْرُجو ِإْذ َأْخَرْجَتِني ِمنـْ ْنِجيِه اللُه ِمنـْ أمحد رواه { .}فـَيـُ
  .}مسلمو 

  471 :الحديث رقم        

 - ُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى الل  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  - ريعَ شْ ى اْألَ وسَ يب مُ أَ  نْ عَ         
ِإَلى ُكل ُمْسِلٍم يـَُهوِديا َأْو َنْصَرانِيا  -َعز َوَجل  -َدَفَع الله ،ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمةِ  {:قَالَ 

يَـُقولُ    .}رواه مسلم{ .}َهَذا ِفَكاُكَك ِمْن النارِ  :فـَ

َأْو  اَر يـَُهوِدياَال يَُموُت رَُجٌل ُمْسِلٌم ِإال َأْدَخَل اُهللا َمَكانَُه الن {:ظٍ فْ  لَ ِيف وَ         
   .}مسلمرواه {. }َنْصَرانِيا

  472 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َعْبد اللِه ْبِن َعباسٍ         
َلْم َأَر َمْنَظًرا َكاْليَـْوِم َقط َأْفَظَع، َورَأَْيُت َأْكثـََر { :قَالَ  : قَاُلوا. َأْهِلَها النَساءَ ُأرِيُت الناَر، فـَ

َيْكُفْرَن اْلَعِشيَر، َوَيْكُفْرَن : َيْكُفْرَن بِاللِه؟ قَالَ : ِقيلَ . ِبُكْفرِِهن : ِمبَ يَا َرُسوَل اللِه؟ قَالَ 
َما رَأَْيُت : اِإلْحَساَن، َلْو َأْحَسْنَت ِإَلى ِإْحَداُهن الدْهَر ُكلُه، ثُم رََأْت ِمْنَك َشْيًئا قَاَلتْ 

 ًرا َقط  .}رواه البخاري{. }ِمْنَك َخيـْ

  473 :الحديث رقم        
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َصلى الله  -َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َعْبِد اللهِ  َجاِبرَ  نْ عَ         
ُمث قَاَم  ،فـََبَدَأ بِالصالِة قـَْبَل اْخلُْطَبِة ِبَغْريِ أََذاٍن َوال ِإقَاَمةٍ  ،الصالَة يـَْوَم اْلِعيدِ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

ًئا َعَلى ِباللٍ  هِ  ،ُمتَـوَكَعَلى طَاَعِتهِ  ،َفَأَمَر بِتَـْقَوى الل َرُهمْ  ،َوَحثاَس َوذَكَمَضى  ،َوَوَعَظ الن ُمث
 َوذَك َساَء فـََوَعَظُهنأََتى الن فـََقالَ َحىت ْقنَ  {:َرُهنمَ  ،َتَصدَحَطُب َجَهن َأْكثـَرَُكن فـََقاَمِت  .فَِإن

ْيِن فـََقاَلتْ  َساِء َسْفَعاُء اْخلَدِه؟ قَالَ : اْمرَأٌَة ِمْن ِسطَِة النُتْكِثْرَن : ِملَ يَا َرُسوَل الل ُكنألَن
ْقَن ِمْن ُحِليِهن  َفَجَعْلنَ : قَالَ . الشَكاَة َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيرَ  يـُْلِقَني ِيف ثـَْوِب ِبالٍل ِمْن  ،يـََتَصد

 َوَخَواِمتِِهن رواه مسلم{. }أَْقرِطَِتِهن{.  

  474 :الحديث رقم        

          :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َتَل نـَْفَسُه ِبَحِديَدةٍ { َفَحِديَدتُُه ِفي َيِدِه، َيَجُأ ِبَها َبْطَنُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفي نَاِر َجَهنَم  ،َمْن قـَ

 اُه ِفي نَاِر َجَهنُه ِفي َيِدِه يـََتَحسَفُسم َتَل نـَْفَسُه ِبُسم َم َخاِلًدا ُمَخلًدا ِفيَها أََبًدا، َوَمْن قـَ
َخاِلًدا ُمَخلًدا ِفيَها أََبًدا، َوَمْن تـََردى ِمْن َجَبٍل فـََقَتَل نـَْفَسُه فـَُهَو يـَتَـَردى ِفي نَاِر َجَهنَم 

  .}، ورواه الرتمذي وأبو داودمن وجه آخر عن شعبة خرجه البخاري ومسلمأ{. }َخاِلًدا ُمَخلًدا ِفيَها أََبًدا

  475: الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
: َهْل ِمْن َمزِيٍد، َحتى َيَضَع َرب اْلِعزِة ِفيَها َقَدَمُه فـَتَـُقولُ  :َال تـََزاُل َجَهنُم تـَُقولُ { :قَالَ 

  .}رواه مسلم{. }ْزَوى بـَْعُضَها ِإَلى بـَْعضٍ َويُـ . َقْط َقْط َوِعزِتكَ 
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  476: الحديث رقم        

ِإَذا قَاَم  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َكاَن النِيب : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعِن اْبِن َعباسٍ         
نُوُر السَماَواِت َواَألْرِض َوَمْن ِفيِهن، اللُهم َلَك اْلَحْمُد أَْنَت {:ِمَن اللْيِل تـََهجَد، قَالَ 

 ،َوَلَك اْلَحْمُد أَْنَت اْلَحق ،َماَواِت َواَألْرِض َوَمْن ِفيِهنُم السَوَلَك اْلَحْمُد أَْنَت قـَي
الساَعُة َحق، َوَوْعُدَك اْلَحق، َوقـَْوُلَك اْلَحق، َوِلَقاُؤَك َحق، َواْلَجنُة َحق، َوالناُر َحق، وَ 

َوالنِبيوَن َحق، َوُمَحمٌد َحق، اللُهم َلَك َأْسَلْمُت، َوَعَلْيَك تـَوَكْلُت، َوِبَك آَمْنُت، َوِإلَْيَك 
أَنـَْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوِإلَْيَك َحاَكْمُت، فَاْغِفْر ِلي َما َقدْمُت َوَما َأخْرُت، َوَما َأْسَرْرُت 

ُرك ،ا َأْعَلْنتُ َومَ  ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخُر، ال ِإَلَه ِإال أَْنَت، َوال ِإَلَه َغيـْ رواه البخاري {. }أَْنَت اْلُمَقد
  .}ومسلم والنسائي وابن ماجة

  

  هِ ر شَ وَ  هِ رِ يْ خَ  رِ دَ قَ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

َلٍة ُمَبارََكٍة ِإنا ُكنا ُمْنِذرِيَن  :قال تعاىل         َزْلَناُه ِفي لَيـْ ِفيَها يـُْفَرُق ُكل َأْمٍر  )3(ِإنا أَنـْ
 )6(رَْحَمًة ِمْن رَبَك ِإنُه ُهَو السِميُع اْلَعِليُم  )5(َأْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا ِإنا ُكنا ُمْرِسِليَن  )4(َحِكيٍم 

نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِنيَن َرب السَماَواِت َواْألَ    .}سورة الدخان{) 7(ْرِض َوَما بـَيـْ

َما َكاَن َعَلى النِبي ِمْن َحَرٍج ِفيَما فـََرَض اللُه َلُه ُسنَة اللِه ِفي الِذيَن  :وقال تعاىل        
ْبُل وََكاَن َأْمُر اللِه َقَدرًا َمْقُدورًا    .}سورة األحزاب{) 38(َخَلْوا ِمْن قـَ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

324 

َوَمْن يـَتَـوَكْل َعَلى اللِه فـَُهَو َحْسُبُه ِإن اللَه بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللُه  :وقال تعاىل        
  .}سورة الطالق{) 3(ِلُكل َشْيٍء َقْدرًا 

ِإنَما يـَُقوُل َلُه ُكْن َبِديُع السَماَواِت َواْألَْرِض َوِإَذا َقَضى َأْمًرا فَ  :وقال تعاىل        
  .}سورة البقرة{) 117(فـََيُكوُن 

َأَولَْيَس الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمثْـَلُهْم  :وقال تعاىل        
ُق اْلَعِليُم  81(بـََلى َوُهَو اْلَخال(  َْما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأنيـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن  ِإن)82( 

  .}سورة يس{) 83(َفُسْبَحاَن الِذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكل َشْيٍء َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن 

) 96(َواللُه َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن  )95(قَاَل أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتوَن  :وقال تعاىل        
  .}سورة الصافات{

ُفِسُكْم ِإال ِفي ِكَتاٍب ِمْن  :وقال تعاىل         َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي أَنـْ
َرَأَها ِإن َذِلَك َعَلى اللِه َيِسيٌر  ْبِل َأْن نـَبـْ   .}سورة احلديد{ )22(قـَ

ٌة يـَُقوُلوا َقْد َأَخْذنَا َأْمَرنَا ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيبَ  :وقال تعاىل        
ْبُل َويـَتَـَولْوا َوُهْم َفرُِحوَن  ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا ِإال َما َكَتَب اللُه لََنا ُهَو َمْوَالنَا َوَعَلى  )50(ِمْن قـَ

ْلَيتَـوَكِل اْلُمْؤِمُنوَن    .}سورة التوبة{) 51(اللِه فـَ

ِإَلى  )21(َفَجَعْلَناُه ِفي قـََراٍر َمِكيٍن  )20(ْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهيٍن أََلْم َنْخلُ  :وقال تعاىل        
بِيَن  )23(فـََقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُروَن  )22(َقَدٍر َمْعُلوٍم  سورة {) 24(َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذ

  .}املرسالت
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َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِهْم  :وقال تعاىل         َلْم يـَْهِد َلُهْم َكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ َأفـَ
َوَلْوَال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَك َلَكاَن ِلَزاًما َوَأَجٌل  )128(ِإن ِفي َذِلَك َآلَيَاٍت ِألُوِلي النـَهى 

  .}سورة طه{) 129(ُمَسمى 

َوَما  )28(ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم  )27(ِإْن ُهَو ِإال ِذْكٌر لِْلَعاَلِميَن  :تعاىلوقال         
  .}سورة التكوير{) 29(َتَشاُءوَن ِإال َأْن َيَشاَء اللُه َرب اْلَعاَلِميَن 

ي اْألَْرِض َوَلِكْن يـُنَـزُل ِبَقَدٍر َما َوَلْو َبَسَط اللُه الرْزَق ِلِعَباِدِه لَبَـَغْوا فِ  :وقال تعاىل        
  .}سورة الشورى{) 27(ِإنُه ِبِعَباِدِه َخِبيٌر َبِصيٌر  َيَشاُء 

  .}سورة القمر{) 49(ِإنا ُكل َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر  :وقال تعاىل        

الِذي َلُه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض َوَلْم يـَتِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن لَُه  :وقال تعاىل        
  .}سورة الفرقان{) 2(َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكل َشْيٍء فـََقدرَُه تـَْقِديًرا 

سورة {) 44(تـُْرَجُع اْألُُموُر  لِيَـْقِضَي اللُه َأْمًرا َكاَن َمْفُعوًال َوِإَلى اللهِ  :وقال تعاىل        
   .}األنفال

) 21(َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال ِعْنَدنَا َخَزائُِنُه َوَما نـُنَـزلُُه ِإال ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم  :وقال تعاىل        
  .}سورة احلجر{

  477 :الحديث رقم         

  : قَـِدْمُت َمّكـَة فـََلِقيـُت َعطَـاَء بـَن أيب َربَـاٍح فـَُقْلـُت لَـهُ   : َعْن َعْبِد اْلَواِحِد بٍن ُسَليٍم قال        
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ــَدِر، قــال ــَل اْلَبْصــَرِة يـَُقولُــوَن يف اْلَق َــا حممــٍد، ِإّن أَْه نـََعــْم،   : قلــت  ؟ يَــا بـُــَينّ، أَتـَْقــرَأ اْلُقــْرآنَ   : يَــا أَب
حـم َواْلِكتَـاِب الُمبِـيِن ِإنّـا َجَعْلنَـاُه قـُْرآنـاً َعَربِيّـا َلَعّلُكـْم   : فـََقـرَْأتُ   : ُرَف، قـالفَاقـْرَْأ الّزْخـ  : قال

َنا َلَعِلـّي َحِكـيمٌ  اهللا   : قلـت  ؟ أَتَـْدرِي َمـا أُّم اْلِكتَـابِ   : فقـال.  تـَْعِقُلوَن َوِإنُّه في أُّم اْلِكَتاِب َلَديـْ
ِإنّــُه ِكتَــاٌب َكَتَبــُه اهللا قـَْبــَل َأْن َخيْلُــَق الّســماَء َوقـَْبــَل َأْن َخيْلُــَق اَألْرَض، ِفيــِه فَ   : قــال  . َوَرُســولُُه أَْعَلــمُ 

فـََلِقيـُت اْلَولِيـَد بـَن   : قـال َعطَـاءٌ   .   تـَبّـْت يَـَدا أَبِـي َلَهـٍب َوتَـبّ   : َأّن ِفْرَعْوَن ِمْن أَْهِل النّـاِر، َوِفيـهِ 
َمـا َكانَـْت َوِصـّيُة   : َفَسـأَْلُتهُ  -َصـلى اللـه َعَلْيـِه َوَسـلمَ  -َرُسوِل اللـهِ ُعَباَدَة بِن الّصاِمِت َصاِحَب 

ـْوتِ 
َ
َحـّىت تـُــْؤِمَن  يَـا بـُـَينّ اتّـِق اهللا َواْعلَــْم أَنّـَك لَـْن تـَّتِقـَى اهللاَ   : َدَعــاِين فـََقـالَ   : قـال  ؟ أَبِيـَك ِعْنـَد امل

َرُسوِل ِإّين مسَِْعُت   . ِه َوَشرِّه، فَِإْن ُمّت َعَلى َغْريِ َهَذا َدَخْلَت الّنارَ بِاهللا َوتـُْؤِمَن بِاْلَقَدِر ُكّلِه َخريِْ 
َمـا   : قـال  . اْكُتبْ   : فقال  . ِإّن َأّوَل َما َخَلَق اهللا اْلَقَلمَ { : يقـولُ  -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ 

سـنه ابـن حجـر رواه الرتمـذي وح{.} اَن َوَمـا ُهـَو َكـاِئٌن ِإلَـى األَبَـدِ اْكُتْب اْلَقَدَر َما كَ   : قال  ؟ َأْكُتبُ 
  .}لباين يف صحيح الرتمذييف املشكاة وصححه األ

  478 :الحديث رقم         

َصلى اللُه  -ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل اللهِ : قالَ  - ماهُ نْـ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  -اسٍ بّ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ           
اْحَفْظ اللَه َيْحَفْظَك، اْحَفْظ : يَا ُغَالُم، ِإني ُأَعلُمَك َكِلَماتٍ {:يليـَْوًما فـََقاَل  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

ْن بِاللِه، َواْعَلْم َأن اللَه َتِجْدُه ُتَجاَهَك، ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اللَه، َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتعِ 
َفُعوَك ِإال ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللُه َلَك، َولَ  َفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم يـَنـْ ْو اْألُمَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ

َلْيَك، رُِفَعْت اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضروَك ِبَشْيٍء َلْم َيُضروَك ِإال ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللُه عَ 
وصححه األلباين يف صحيح  حديث حسن صحيح: الرتمذي وقالأمحد و رواه {. }اْألَْقَالُم َوَجفْت الصُحفُ 

 . } الرتمذي ويف صحيح اجلامع وصححه مقبل الوادعي يف الصحيح املسند
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  479 :الحديث رقم        

َصلى  -َرُسوُل اللهِ قال يل : كذلك قالقاَل   -َرِضَي اُهللا َعنـُْهما -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعبّاسٍ           
ِاحفِظ اَهللا َتٍجْدُه َأَماَمَك، تـََعرْف إلى اِهللا في الرخاِء  {:هِ تِ اب ى دَ لَ عَ  هُ يفَ دِ نا رَ أَ وَ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

يَعرِْفَك في الّشدِة، َواْعَلم أن َما َأخطأَك َلْم َيُكن ِلُيصيبَك، َوَما َأَصاَبَك َلْم َيُكن ِلُيخِطئَك، 
البيهقي واحلاكم يف رواه {.}الُعسِر ُيسرًا  َواْعَلْم أن النْصَر َمَع الصْبِر، َوَأن الَفَرَج َمَع الَكرِب، َوَأن َمعَ 

 . } صحيح لغريه: إسناده صحيح، وقال األلباين: املستدرك على الصحيحني، وقال أمحد شاكر يف حتقيق املسند

  480 :الحديث رقم        

ثـََنا َرُسْولُ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -دٍ َعْن َعْبِد اِهللا بِن َمْسُعو            ُه َعَلْيِه  - اهللاِ  َحدى اللَصل
ْصُدْوقُ  - َوَسلمَ 

َ
ِإن َأَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه ِفْي َبْطِن ُأمِه َأْربَِعْيَن يـَْوَمًا نُْطَفًة، ُثم { :َوُهَو الصاِدُق امل

َينُفُخ ِفْيِه الرْوَح،َويـَْؤَمُر َيُكْوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك،ُثم َيُكْوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك،ُثم يـُْرَسُل  ِإَلْيِه الَمَلُك فـَ
ُرُه ِإن َأَحَدُكْم . ِبَكْتِب ِرْزِقِه َوَأَجِلِه َوَعَمِلِه َوَشِقي َأْو َسِعْيدٌ : بَِأْرَبِع َكِلَماتٍ  فـََواهللا الِذي َال ِإَلَه َغيـْ

نَـَها إالِذرَاٌع فـََيْسِبُق َعَلْيِه الِكَتاُب فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الَجنِة َحتى َما َيُكْوُن بَـ  َنُه َوبـَيـْ يـْ
نَـَها  َنُه َوبـَيـْ َيْدُخُلَها، َوِإن َأَحَدُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الناِر َحتى َماَيُكوُن بـَيـْ إال ِذرَاٌع َأْهِل الناِر فـَ

يَـْعَملُ  َيْسِبُق َعَلْيِه الِكَتاُب فـَ َيْدُخُلَها فـَ   .}رواه البخاري ومسلم{ . }ِبَعَمِل َأْهِل الَجنِة فـَ

  481 :الحديث رقم        

ِإّن { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن َرُسوَل الّلهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َوِإّن . الّرُجَل لَيَـْعَمُل الّزَمَن الّطوِيَل ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجّنِة، ثُّم ُيْخَتُم َلُه َعَمُلُه ِبَعَمِل َأْهِل الّنارِ 
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. }الّرُجَل لَيَـْعَمُل الّزَمَن الّطوِيَل ِبَعَمِل َأْهِل الّناِر، ثُّم ُيْخَتُم َلُه َعَمُلُه ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجّنةِ 
  .}مسلم رواه{

  482 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل الّلهِ  :قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعّباسٍ           
َها {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ  َلًة، بـََعَث الّلُه ِإلَيـْ َفَصّورََها . َمَلكاً ِإَذا َمّر بِالّنْطَفِة ثِْنَتاِن َوَأْربـَُعوَن لَيـْ

َثَى؟ : ثُّم قَالَ . َوَخَلَق َسْمَعَها َوَبَصَرَها َوِجْلَدَها َوَلْحَمَها َوِعظَاَمَها يَا َرّب َأذََكٌر َأْم أُنـْ
يَـْقِضي رَّبَك َما َشاءَ  فـَيَـُقوُل رَّبَك َما َشاَء . يَا َرّب َأَجُلهُ : ثُّم يـَُقولُ . َوَيْكُتُب اْلَمَلكُ . فـَ

ثُّم . َوَيْكُتُب اْلَمَلكُ . فـَيَـْقِضي رَّبَك َما َشاءَ . يَا َرّب ِرْزقُهُ : ثُّم يـَُقولُ . اْلَمَلكُ َوَيْكُتُب 
ُقصُ . َيْخُرُج اْلَمَلُك بِالّصِحيَفِة ِفي َيِدهِ    .}رواه مسلم{. }َفالَ َيزِيُد َعَلَى َما أُِمَر َوالَ يـَنـْ

  483 :الحديث رقم        

اْعَمُلوا {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأّن َرُسوَل الّلهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - يلِ عَ  نْ عَ         
  .}لم والرتمذي وأبو داود وابن ماجهالبخاري ومسأمحد و رواه { .}َفُكل ُمَيسٌر ِلَما ُخِلَق َلهُ 

  484 :الحديث رقم        

يَا َرُسوَل الّلِه، أَُعِلَم أَْهُل اْجلَّنِة : ِقيلَ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ         
ُكّل ُمَيّسٌر ِلَما : َفِفيَم يـَْعَمُل اْلَعاِمُلوَن؟ قَالَ : ِقيلَ : قَالَ . نـََعمْ {:فـََقالَ : ِمْن أَْهِل الّناِر؟ قَالَ 

  .}رواه مسلم{. }ُخِلَق َلهُ 
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  485 :الحديث رقم        

          :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن الّنِيبّ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َعْبِد الّلهِ  َعْن َجاِبرَ         
  .}رواه مسلم{. }ُكّل َعاِمٍل ُمَيّسٌر ِلَعَمِلهِ { 

  486 :الحديث رقم        

َرِضَي اهللاُ  -َجاَء ُسرَاَقُة ْبُن َماِلِك ْبِن ُجْعُشمٍ : قَالَ  َكَذِلكَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َجابِرَ         
يَا َرُسوَل الّلِه، بـَّنيْ لََنا ِدينَـَنا َكأَنّا ُخِلْقَنا اَالَن، ِفيَما اْلَعَمُل اْليَـْوَم؟ أَِفيَما َجّفْت : فَقالَ  - َعْنهُ 

َبْل ِفيَما َجّفْت بِِه اَألْقَالُم . الَ {:ْقِبُل؟ قَالَ ِبِه األَْقَالُم َوَجَرْت بِِه اْلَمَقاِديُر، أَْم ِفيَما َنْستَـ 
. ُمثّ َتَكّلَم أَبُو الزّبـَْريِ ِبَشْيٍء ملَْ أَفـَْهْمهُ : َفِفيَم اْلَعَمُل؟ قَاَل ُزَهيـْرٌ : قَالَ . َوَجَرْت ِبِه اْلَمَقاِديرُ 

  .}رواه مسلم{. }اْعَمُلوا َفُكّل ُمَيّسرٌ : َما قَاَل؟ فـََقالَ : َفَسأَْلتُ 

  487 :الحديث رقم        

: ُكنا ِيف َجَناَزٍة ِيف بَِقيِع اْلَغْرَقِد، قَالَ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َعِلي ْبِن َأِيب طَاِلبٍ         
فـََقَعَد َوقَـَعْدنَا َحْولَُه، َوَمَعُه ِخمَْصَرٌة، فـََنَكَس رَْأَسُه  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفأَتَانَا َرُسوُل اللهِ 

ُفوَسٍة ِإال َوَقْد ُكِتَب َمَكانـَُها ِمَن  {:َفَجَعَل يـَْنُكُت ِمبِْخَصَرتِِه، ُمث قَالَ  َما ِمْنُكْم ِمْن نـَْفٍس َمنـْ
يَا َرُسوَل اللِه، أََفال نـَتِكُل : فـََقاَل َرُجلٌ  .يَدةً اْلَجنِة َوالناِر، َوِإال َوَقْد ُكِتَبْت َشِقيًة َأْو َسعِ 

، َعَلى ِكَتابَِنا َوَندَُع اْلَعَمَل، َفَمْن َكاَن ِمنا ِمْن أَْهِل السَعاَدِة َفَسَيِصُري ِإَىل َعَمِل أَْهِل السَعاَدةِ 
اْعَمُلوا، َفُكل : َأْهِل الشَقاَوِة ؟ فـََقالَ  َوَمْن َكاَن ِمنا ِمْن أَْهِل الشَقاِء َفَسَيِصُري ِإَىل َعَملِ 

ُمَيسٌر ِلَعَمِلِه، َأما َأْهُل السَعاَدِة فـَيـَُيسُروَن ِلَعَمِل َأْهِل السَعاَدِة، َوَأما َأْهُل الشَقاَوِة 
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 )6(َوَصدَق بِاْلُحْسَنى  )5(اتـَقى فََأما َمْن َأْعَطى وَ  :ُمث قـَرَأَ فـَيـَُيسُروَن ِلَعَمِل َأْهِل الشَقاَوِة، 
َفَسنـَُيسُرُه  )9(وََكذَب بِاْلُحْسَنى ) 8(َوَأما َمْن َبِخَل َواْستَـْغَنى  )7(َفَسنـَُيسُرُه لِْلُيْسَرى 

  .}أبو داودمسلم و رواه {. }-}سورة الليل{- )10(لِْلُعْسَرى 

  488 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -ْبِن َأِيب طَاِلبٍ  َعْن َعِليهِ : قَالَ  -َرِضَي اللقَاَل َرُسوُل الل-  ُه َعَلْيِه َصلى الل
يَا َرُسول اهللا أََفال : قَالوا. َما ِمنُكم ِمْن َأَحٍد ِإال ُكِتَب َمقَعدُه ِمَن الَجنِة َوالنار{:- َوَسلمَ 

ا مّ أَ ، َال، ِاْعَملوا َفُكل ُمَيسٌر ِلَما ُخِلَق َلهُ : وِل؟ قَالَ َندَع الَعَمَل َونـَتِكَل َعَلى الِكَتاِب األَ 
َوَأّما َمْن كاَن ِمْن َأْهِل الشَقاَوِة ، َأْهِل السَعاَدِة فـَيـَُيسُر ِلَعَمِل َأْهِل السَعاَدةِ  نْ مِ  كانَ   نْ مَ 

           )6(َوَصدَق بِاْلُحْسَنى  )5(فََأما َمْن َأْعَطى َواتـَقى : ، مث قرأفـَيـَُيسُر ِلَعَمِل َأْهِل الشَقاَوةِ 

  .}البخاري رواه{. }-}سورة الليل{-

  489 :الحديث رقم        

ُعَمُر يا َرسوَل اللِه ، أَرَأَْيَت ما نـَْعَمُل : قالَ : قَالَ  -ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ         
فيَما َقْد ُفرَِغ ِمْنُه يا ابَن الخطاِب {:ُمبَتدٌع أو ُمبَتدٌأ أَْو فيَما َقْد فُرَِغ ِمْنُه؟ َفقالَ فيِه أمٌر 

وَُكل ميسٌر، أما َمْن كاَن ِمْن َأْهِل السعادِة فإنُه يَعَمُل للسعادِة، وأما َمْن كاَن ِمْن َأْهِل 
 حسن صحيح: رواه أمحد والرتمذي عن بندار عن ابن مهدي، به وقال{. }الشقاِء فإنُه يـَْعَمُل للشقاءِ 

  .}صحيح الرتمذي: وصححه األلباين يف

  490 :الحديث رقم        
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أَرَأَْيَت َما يـَْعَمُل الّناُس : قَاَل ِيل ِعْمرَاُن ْبُن احلَُْصْنيِ : َعْن َأِيب اَألْسَوِد الّدئِلّي قَالَ         
َوَيْكَدُحوَن ِفيِه، َأَشْيٌء ُقِضَي َعَلْيِهْم َوَمَضَى َعَلْيِهْم ِمْن َقَدِر َما َسَبَق؟ َأْو ِفيَما اْليَـْوَم 

َبْل َشْيٌء ُقِضَي عَلْيِهْم، : ُيْستَـْقبَـُلوَن بِِه ِممّا أَتَاُهْم بِِه نَِبيـُّهْم َوثـََبَتِت احلُّْجُة َعَلْيِهْم؟ فـَُقْلتُ 
. فـََفزِْعُت ِمْن َذِلَك فـََزعًا َشِديداً : أََفَال َيُكوُن ظُْلماً؟ قَالَ : فـََقالَ : قَالَ . َوَمَضَى َعَلْيِهمْ 

: فـََقاَل ِيل . َفَال ُيْسَأُل َعّما يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ . ُكّل َشْيٍء َخْلُق الّلِه َوِمْلُك َيِدهِ : َوقـُْلتُ 
     ِإّن َرُجَلْنيِ ِمْن ُمَزيـَْنَة أَتـَيَا َرُسوَل الّلهِ . ّال َألْحزَِر َعْقَلكَ يـَْرَمحَُك الّلُه، ِإّين ملَْ أُرِْد ِمبَا َسأَْلُتَك إِ 

يَا َرُسوَل الّلِه، أَرَأَْيَت َما يـَْعَمُل الّناُس اْليَـْوَم، َوَيْكَدُحوَن : فـََقاالَ  -لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -
ِمْن َقَدٍر َقْد َسَبَق، َأْو ِفيَما ُيْستَـْقبَـُلوَن بِِه ِممّا أَتَاُهْم ِبِه  ِفيِه، َأَشْيٌء ُقِضَي َعَلْيِهْم َوَمَضَى ِفيِهمْ 

َوَتْصِديُق . َبَل َشْيٌء ُقِضَي َعَلْيِهْم َوَمَضَى ِفيِهمْ . الَ {:نَِبيّـُهْم، َوثـََبَتِت احلُّْجُة َعَلْيِهْم؟ فـََقالَ 
رواه {. }َونـَْفٍس َوَما َسّواَها فَأَْلَهَمَها ُفُجورََها َوتـَْقَواَها :-َعّز َوَجلّ  - َذِلَك ِفي ِكَتاِب الّلهِ 

  .}مسلم

  491 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ٌر { ٌر، َواْحِرْص اْلُمْؤِمُن اْلَقِوي َخيـْ َوَأَحب ِإَلى اللِه ِمَن اْلُمْؤِمِن الضِعيِف، َوِفي ُكل َخيـْ

َفُعَك َوال تـَْعَجْز، فَِإْن َغَلَبَك َأْمٌر فـَُقلْ  َر اللُه َوَما َشاَء َصَنَع، َوِإياَك َوَلْو؛ : َعَلى َما يـَنـْ َقد
  .}وابن ماجة مسلمأمحد و اه رو {. }فَِإن اللو تـَْفَتُح َعَمَل الشْيطَانِ 

  492 :الحديث رقم        
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يَا بـَُين ِإنَك : ِالْبِنهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -قَاَل ُعَباَدُة ْبُن الصاِمتِ : َعْن َأِيب َحْفَصَة، قَالَ         
ميَاِن َحىت تـَْعَلَم َأن َما َأَصاَبَك ملَْ  َيُكْن لُِيْخِطَئَك، َوَما َأْخطََأَك َملْ َلْن جتََِد طَْعَم َحِقيَقِة اْإلِ

ِإن َأوَل َما َخَلَق اللُه  {:يـَُقولُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َيُكْن لُِيِصيَبَك، مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ 
َر ُكل َشْيٍء َحتى اْكُتْب َمَقاِدي: َرب َوَماَذا َأْكُتُب ؟ قَالَ : قَالَ . اْكُتبْ : اْلَقَلَم فـََقاَل َلهُ 
َمْن َماَت : يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -يَا بـَُين ِإين مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ . تـَُقوَم الساَعةُ 

َلْيَس ِمني وصححه األرنؤوط، وصححه األلباين يف  الرتمذي وأبو داودأمحد و رواه {. }َعَلى َغْيِر َهَذا فـَ
  .}دصحيح أيب داو 

  493 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل الّلهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأيب الدْرداءِ         
َويـَْرَفَع قـَْوماً َويـَُفرَج َكْرباً، , ِمْن َشْأنِِه َأْن يـَْغِفَر َذْنباً {:ُكل يـَْوٍم ُهَو ِفي َشْأنٍ : يف َهِذِه اْآليَةِ 

  .}رواه ابن ماجة وابن حبان والطرباين، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجة{. }َوَيْخِفَض آَخرينَ 

  494 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - بالِ يب طَ أَ  نِ بْ  ي لِ عَ  نْ عَ         
َوجْهُت َوْجِهَي لِلِذي َفَطَر السَماَواِت َواْألَْرَض َحِنيًفا { :أَنُه َكاَن ِإَذا قَاَم ِإَىل الصَالِة قَالَ 

ي لِلِه َرب اْلَعاَلِميَن َال َشرِيَك َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْشرِِكيَن ِإن َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماتِ 
ا َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمْن اْلُمْسِلِميَن اللُهم أَْنَت اْلَمِلُك َال ِإَلَه ِإال أَْنَت أَْنَت رَبي َوأَنَ 

 َعْبُدَك ظََلْمُت نـَْفِسي َواْعتَـَرْفُت ِبَذْنِبي فَاْغِفْر ِلي ُذنُوِبي َجِميًعا ِإن نُوَب ِإالُه َال يـَْغِفُر الذ
أَْنَت َواْهِدِني ِألَْحَسِن اْألَْخَالِق َال يـَْهِدي ِألَْحَسِنَها ِإال أَْنَت َواْصِرْف َعني َسيئَـَها َال 
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 رُه ِفي َيَدْيَك َوالشُر ُكل لَْيَس ِإلَْيَك  َيْصِرُف َعني َسيئَـَها ِإال أَْنَت لَبـْيَك َوَسْعَدْيَك َواْلَخيـْ
ُت أَنَا ِبَك َوِإلَْيَك تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت َأْستَـْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك َوِإَذا رََكَع قَاَل اللُهم َلَك رََكعْ 

َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َخَشَع َلَك َسْمِعي َوَبَصِري َوُمخي َوَعْظِمي َوَعَصِبي َوِإَذا رََفَع 
نَـُهَما َوِمْلَء َما  قَالَ  اللُهم رَبـَنا َلَك اْلَحْمُد ِمْلَء السَماَواِت َوِمْلَء اْألَْرِض َوِمْلَء َما بـَيـْ

ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بـَْعُد َوِإَذا َسَجَد قَاَل اللُهم َلَك َسَجْدُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت 
ورَُه َوَشق َسْمَعُه َوَبَصَرُه تـََباَرَك اللُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن ُثم َسَجَد َوْجِهي لِلِذي َخَلَقُه َوصَ 

َيُكوُن ِمْن آِخِر َما يـَُقوُل بـَْيَن التَشهِد َوالتْسِليِم اللُهم اْغِفْر ِلي َما َقدْمُت َوَما َأخْرُت 
ُر َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َوَما َأْسَرْفُت وَ  ُم َوَأْنَت اْلُمَؤخ ي أَْنَت اْلُمَقدَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمن

  .}رواه مسلم وغريه{. }َال ِإَلَه ِإال أَْنتَ 

  495 :الحديث رقم        

ْبِن َسْخبَـَرَة، َأِخي َعاِئَشَة ِألُمَها، أَنُه رََأى ِفيَما يـََرى النائُِم، َكأَنُه َمر  َعْن طَُفْيلَ         
ِإنُكْم أَنـُْتُم اْلَقْوُم، َلْوَال أَنُكْم : َحنُْن اْليَـُهوُد، قَالَ : َمْن أَنـُْتْم ؟ قَاُلوا: ِبَرْهٍط ِمَن اْليَـُهوِد، فـََقالَ 

َوأَنـُْتُم اْلَقْوُم َلْوَال أَنُكْم تـَُقوُلوَن َما َشاَء اهللاُ، َوَشاَء : يـْرًا اْبُن اِهللا، فـََقاَلِت اْليَـُهودُ تـَْزُعُموَن َأن ُعزَ 
ِإنُكْم أَنـُْتُم : َحنُْن النَصاَرى، فـََقالَ : َمْن أَنـُْتْم ؟ قَاُلوا: ُحمَمٌد، ُمث َمر ِبَرْهٍط ِمَن النَصاَرى، فـََقالَ 

َوأَنـُْتُم اْلَقْوُم، َلْوَال أَنُكْم تـَُقوُلوَن َما َشاَء : ُم، َلْوَال أَنُكْم تـَُقوُلوَن اْلَمِسيُح اْبُن اِهللا، قَاُلوااْلَقوْ 
 ِيبأََتى الن َا َمْن َأْخبَـَر، ُمثِ ا َأْصَبَح َأْخبَـَرٌد، فـََلماهللاُ، َوَما َشاَء ُحمَم-  ى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ َصل- 

نـََعْم، فـََلما َصلْوا، َخطَبَـُهْم : قَالَ : ؟ قَاَل َعفانُ  َهْل َأْخبَـْرَت ِبَها َأَحًدا{ :َفَأْخبَـَرُه، فـََقالَ 
ِإن طَُفْيًال رََأى ُرْؤيَا فََأْخبَـَر ِبَها َمْن َأْخبَـَر ِمْنُكْم، َوِإنُكْم  : َفَحِمَد اَهللا، َوأَثـَْىن َعَلْيِه، ُمث قَالَ 
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َها َهاُكْم َعنـْ َما : َال تـَُقوُلوا: ، قَالَ ُكْنُتْم تـَُقوُلوَن َكِلَمًة َكاَن يَْمنـُُعِني اْلَحَياُء ِمْنُكْم، َأْن أَنـْ
لباين يف السلسلة الصحيحة، ، وصححه األمحد وابن ماجة والدارميرواه أ{. }َشاَء اهللاُ، َوَما َشاَء ُمَحمدٌ 

 . }لصحيح املسندوكما صححه الشيخ مقبل الوادعي يف ا

  496 :الحديث رقم        

ُهما -اسب عَ  نِ ابْ  نِ عَ          : -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -لِلنِيب  قالَ  الً جُ رَ  ن أَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
اَء اهللاُ شَ داً، ما نِ  لهِ َلني لِ عَ جْ تَ أَ {:المُ الس وَ  الةُ الص  هِ يْ لعَ  هُ لَ  قالَ فَ  ،تَ ئْ شِ وَ  اهللاُ  اءَ ما شَ 

لباين يف السلسلة وصححه األ. وابن ماجة والنسائي ،دب املفرديف األوالبخاري  ،رواه أمحد{. }َدهُ حْ وَ 
  .}الصحيحة

  497 :الحديث رقم        

 :-َوَسلمَ لى اللُه َعَلْيِه صَ  -قَاَل َرُسوُل الّلهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأَيب ُهَريـَْرةَ         
: قَاَل ُموَسىَ . َفَحّج آَدُم ُموَسىَ . ِعْنَد رَبِّهَما -َعَلْيِهَما الّسَالمُ  -اْحَتّج آَدُم َوُموَسىَ {

أَْنَت آَدُم اّلِذي َخَلَقَك الّلُه بَِيِدِه، َونـََفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه، َوَأْسَجَد َلَك َمالَِئَكَتُه، 
أَْنَت ُموَسَى : ْهَبْطَت الّناَس ِبَخِطيَئِتَك ِإَلَى اَألْرِض؟ فـََقاَل آَدمُ َوَأْسَكَنَك ِفي َجّنِتِه، ثُّم أَ 

َياُن ُكّل َشْيٍء، َوقـَّرَبَك . اّلِذي اْصطََفاَك الّلُه ِبِرَسالَِتِه َوِبَكَالِمهِ  َوَأْعطَاَك األَْلَواَح ِفيَها تِبـْ
قَاَل . بَِأْربَِعيَن َعاماً : َأْن ُأْخَلَق؟ قَاَل ُموَسىَ  َنِجّيا، فَِبَكْم َوَجْدَت الّلَه َكَتَب التـّْورَاَة قـَْبلَ 

َأفـَتَـُلوُمِني َعَلَى َأْن : قَالَ . نـََعمْ : َوَعَصَى آَدُم رَبُّه فـََغَوَى ؟ قَالَ : فـََهْل َوَجْدَت ِفيَها: آَدمُ 
ْبَل َأْن َيْخُلَقِني بِأَ          قَاَل َرُسوُل الّلهِ ْربَِعيَن َسَنًة؟ َعِمْلُت َعَمًال َكَتَبُه الّلُه َعَلّي َأْن َأْعَمَلُه قـَ

  .}رواه مسلم{ .}َفَحّج آَدُم ُموَسىَ  :-لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -
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  498 :الحديث رقم        

ُهما -رمَ عُ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل الّلهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
  .}رواه مسلم{. }سُ يْ كَ الْ ُز وَ جْ عَ ى الْ تّ ٍر حَ دَ قَ ٍء بِ يْ ل شَ كُ {: - َوَسلمَ 

  499 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمر         َصلى  -قَاَل َرُسوُل الّلهِ : َقالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
اْلَقَدرِيُة َمُجوُس َهِذِه األُمِة، ِإْن َمِرُضوا َفال تـَُعوُدوُهْم، َوِإْن َماُتوا َفال {:-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}وحسنه األلباين. وبن أيب عاصم واحلاكم يف املستدرك  بو داودأرواه { .}َتْشَهُدوُهمْ 

  500 :رقم الحديث        

َها -َعاِئَشةَ  نْ عَ           :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َفُع ِمما نـََزَل َوِمما َلْم يـَْنِزْل، َوِإن اْلَبَالَء لَيَـْنِزُل { َال يـُْغِني َحَذٌر ِمْن َقَدٍر، َوالدَعاُء يـَنـْ

يَـْعَتِلَجاِن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ  يَـْلَقاُه الدَعاُء فـَ وحسنه األلباين يف صحيح مستدركه  رواه احلاكم يف{. }فـَ
  .}اجلامع

  501 :الحديث رقم        

ُيْكِثُر  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكاَن َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -أََنسٍ  نْ عَ         
يَا َرُسوَل اللِه، آَمنا ِبَك، : فـَُقْلتُ . يَا ُمَقلَب اْلُقُلوِب ثـَبْت قـَْلِبي َعَلى ِديِنكَ {:َأْن يـَُقولَ 
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َنا؟ قَالَ  نـََعْم، ِإن اْلُقُلوَب بـَْيَن ُأْصبـَُعْيِن ِمْن َأَصاِبِع اللِه، : َوِمبَا ِجْئَت بِِه، فـََهْل َختَاُف َعَليـْ
  .}رواه أمحد والرتمذي، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي{. }َها َكْيَف َيَشاءُ يـَُقلبُـ 

  502 :الحديث رقم        

 - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -امَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -اصعَ الْ  نِ رو بْ مْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  َعنْ         
رواه {. }ُمَصرَف اْلُقُلوِب َصرْف قـُُلوبـََنا َعَلى طَاَعِتكَ اللُهم  {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}مسلمأمحد و 

  503 :الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َدَعَواٌت َكاَن َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يَا : فـَُقْلتُ : ُيْكِثُر َأْن َيْدُعَو َِا، يَا ُمَقلَب اْلُقُلوِب ثـَبْت قـَْلِيب َعَلى ِديِنَك، قَاَلتْ  - َوَسلمَ 

ِإن قـَْلَب اْآلَدِمي بـَْيَن ُأْصبـَُعْيِن ِمْن { :َرُسوَل اللِه ِإنَك ُتْكِثُر َتْدُعو ََِذا الدَعاِء ؟ فـََقالَ 
رواه أمحد والنسائي وابن حبان وابن {. }فَِإَذا َشاَء َأزَاَغُه َوِإَذا َشاَء أَقَاَمهُ  -َوَجل  َعز  -َأَصاِبِع اللهِ 

  .}ماجة، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة وغريه

  504 :الحديث رقم        

 :قَالَ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ لى صَ  -َرُسوُل اللهِ : َأن  - ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -اسَ ب عَ  نِ ابْ  نِ عَ         
  .}خمتصر من حديث رواه مسلم{ .}هُ اِدَي لَ ال هَ ُيضِلل فَ  نْ مَ وَ  ،هُ ال ُمِضل لَ ِد اهللاُ فَ هْ يَـ  َمنْ {

  505 :الحديث رقم        
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         :ولُ قُ يَـ  كانَ -َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -ِيبَ الن  ن أَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
اللهم إني أُعوُذ ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَبَالِء، َوَدَرِك الشَقاِء، َوُسوِء اْلَقَضاِء، َوَشَماَتِة {

  .}مسلمالبخاري و رواه {. }اْألَْعَداءِ 

  506 :الحديث رقم        

َال {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ  قَالَ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َسْلَمانَ  نْ عَ         
 َعاُء وال َيزِيُد في اْلُعْمِر إال اْلِبراْلَقَضاَء إال الد رواه الرتمذي، ورواه أمحد وابن حبان {. }يـَُرد

  .}األلباينوحسنه . -وهي زيادة ضعيفة -إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه: واحلاكم عن ثوبان مثله، وزاد

  507: الحديث رقم        

    :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - نجَ يب ِحمْ أَ  نْ عَ         
. }رِ دَ قَ الْ بِ  ذيباً كْ تَ وَ  ومِ جُ الن بِ  اناً إيمَ وَ  ةِ م ئِ اْألَ  يفُ حِ : الثاً ي ثَ دِ عْ بَـ  نْ ي مِ تِ م ى أُ لَ عَ  خافُ أَ {
احلديث له شواهد كثرية يرتقي ا إىل درجة الصحة، : رواه ابن عساكر وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة{

 .}صحيح اجلامع: وانظر

  508: الحديث رقم        

               :-َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - سٍ نَ أَ  نْ عَ         
رواه أبو {. }بِالنُجومِ  يقاً دِ صْ تَ وَ وَتْكذيبًا بِاْلَقَدِر : نِ يْ تَـ لَ صْ خِ  َأخاُف َعَلى أُمِتي ِمْن بـَْعِدي{

 .}صحيح :يعلى وابن عدي وقال األلباين يف صحيح اجلامع

  509: الحديث رقم        
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                    :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َعْنهُ  َرِضَي اللهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
هذا : رواه الطرباين واحلاكم وقال{. }انِ مَ الز  رِ ي آخِ تي فِ م أُ  رارِ شِ لِ  رِ دَ قَ ي الْ فِ  مُ َال كَ الْ  رَ خ أُ {

 .}حسن: صحيح اجلامع :حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه، وقال األلباين يف

  510: الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن َعباسَ           :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ  َرُسولِ  َعنْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه الطرباين {. }رِ دَ قَ الْ  يفِ وَ  دانِ لْ وِ ي الْ وا فِ مُ ل كَ تَ ى يَـ تّ حَ  باً قارَ مُ  زالُ يَ  الَ  ةِ م اْألُ  هِ ذِ هَ  رَ مْ أَ  ن إِ {

هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل نعلم له علة، ومل خيرجاه ووافقه الذهيب، وقال األلباين يف : واحلاكم وقال
 .}صحيح اجلامع: وانظر كذلك. وهذا اسناد صحيح رجاله كلهم رجال البخاري: السلسلة الصحيحة

  511: الحديث رقم        

ُهما -رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
، مْ وهُ ودُ عُ ال تَـ وا فَ ضُ رِ مَ  نْ إِ  ،رَ دَ قَ  الَ  ونَ ولُ قُ يَـ  ينَ ذِ ي ال تِ م أُ  وسُ جُ مَ وَ  ،وسٌ جُ مَ  ةٍ م أُ  ل كُ لِ {
: أمحد وأبو داود وسكت عنه، وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داودرواه {. }مْ وهُ دُ هَ شْ ال تَ وا فَ اتُ مَ  نْ إِ وَ 

 .}صحيح اجلامع وصحيح سنن ابن ماجة: وانظر. حسن

 512: الحديث رقم        

َال { :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ي لِ عَ  نْ عَ         
َأْن َال ِإَلَه ِإال اهللا َوأَني ُمَحمٌد َرُسوُل اهللا، بـََعثَِني  ةِ ادَ هَ شَ : َعْبٌد َحتى يـُْؤِمَن بَِأْرَبعٍ يـُْؤِمُن 

رواه الرتمذي {.}بِاْلَحق، َويـُْؤِمُن بِاْلَمْوِت، ويؤمن بِاْلبَـْعِث بـَْعَد اْلَمْوِت، َويـُْؤِمُن بِاْلَقَدرِ 

 .}صحيح اجلامع: انظر. صحيح: وقال األلباين .ط الشيخنيحديث صحيح على شر : واحلاكم وقال
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  513: الحديث رقم        

ُهما -َعْن اْبِن ُعَمرَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
وقال  رواه الرتمذي،{. }رِ دَ قَ الْ بِ  ينَ بِ ذ كَ مُ ي الْ فِ  كَ لِ ذَ وَ  ،خٌ سْ مَ وَ  فٌ سْ ي خَ تِ م ي أُ فِ  ونُ كُ يَ {

  }حسن: صحيح سنن الرتمذياأللباين يف 

  514: الحديث رقم        

ُهما -َعْن ثـَْوبَانَ                       :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َوِإَذا ذُِكَر اْلَقَدُر  ،َوِإَذا ذُِكَرِت النُجوُم فََأْمِسُكوا ،فََأْمِسُكواِإَذا ذُِكَر َأْصَحاِبي {

   .}صحيح اجلامع والسلسلة الصحيحة لإلمام األلباين: صحيح، أنظر{ .}فََأْمِسُكوا

  515: الحديث رقم        

يـَْلِمي قَالَ          ِه ْبِن الدَشْيٌء ِمْن َهَذا اْلَقَدِر َفَخِشيُت َأْن َوَقَع ِيف نـَْفِسي  :َعْن َعْبِد الل
إِنُه  ،يَا أَبَا اْلُمْنِذرِ : فـَُقْلتُ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - فَأَتـَْيُت ُأَيب ْبَن َكْعبٍ  ،يـُْفِسَد َعَلي ِديِين َوأَْمرِي

ْثِين ِمْن َذِلَك  ،َفَخِشيُت َعَلى ِديِين َوأَْمرِي ،َقْد َوَقَع ِيف نـَْفِسي َشْيٌء ِمْن َهَذا اْلَقَدرِ  َفَحد
َفَعِين ِبهِ  بـَُهْم : فـََقالَ  ،ِبَشْيٍء َلَعل اللَه َأْن يـَنـْ َب أَْهَل َمسَاَواتِِه َوأَْهَل أَْرِضِه َلَعذَه َعذالل َلْو َأن

ُر ظَاملٍِ َهلُمْ  رًا َهلُْم ِمْن أَْعَماهلِِمْ َوَلْو َرِمحَُهْم َلَكاَنْت رَ  ،َوُهَو َغيـْ َوَلْو َكاَن َلَك ِمْثُل  ،ْمحَُتُه َخيـْ
فـَتَـْعَلَم َأن َما َأَصاَبَك  ،َجَبِل ُأُحٍد َذَهًبا تـُْنِفُقُه ِيف َسِبيِل اللِه َما قَِبَلُه ِمْنَك َحىت تـُْؤِمَن بِاْلَقَدرِ 

َوأَنَك ِإْن ُمت َعَلى َغْريِ َهَذا َدَخْلَت  ،َيُكْن لُِيِصيَبكَ َوَأن َما َأْخطََأَك ملَْ  ،ملَْ َيُكْن لُِيْخِطَئكَ 
َفأَتـَْيُت : قَالَ  ،فـََتْسأََلهُ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َوَال َعَلْيَك َأْن تَْأِيتَ َأِخي َعْبَد اللِه ْبَن َمْسُعودٍ  ،النارَ 
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           َوَال َعَلْيَك َأْن تَْأِيتَ ُحَذيـَْفةَ : َوقَاَل ِيل ، َل َما قَاَل ُأَيبّ َعْبَد اللِه ْبَن َمْسُعوٍد َفَسأَْلُتُه َفذََكَر ِمثْ 
            اْئِت زَْيَد ْبَن ثَاِبتٍ : َوقَالَ ، َفأَتـَْيُت ُحَذيـَْفَة َفَسأَْلُتُه فـََقاَل ِمْثَل َما قَاَال  ،-َرِضَي اللُه َعْنهُ  -
ْعُت : فـََقالَ  ،َفَسأَْلُتهُ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َفأَتـَْيُت َزْيَد ْبَن ثَاِبتٍ  ،فَاْسأَْلهُ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - مسَِ

َلْو ِإن اللَه َعذَب َأْهَل َسَماَواتِِه َوَأْهَل َأْرِضِه  {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اللهِ 
ُر ظَاِلٍم َلُهمْ  بـَُهْم َوُهَو َغيـْ ًرا َلُهْم ِمْن َأْعَماِلِهمْ  ،َلَعذ َوَلْو   ،َوَلْو رَِحَمُهْم َلَكاَنْت رَْحَمُتُه َخيـْ

 ،َكاَن َلَك ِمْثُل ُأُحٍد َذَهًبا تـُْنِفُقُه ِفي َسِبيِل اللِه َما قَِبَلُه ِمْنَك َحتى تـُْؤِمَن بِاْلَقَدِر ُكلهِ 
تَـْعَلَم َأن َما َأَصاَبَك َلْم َيُكْن لُِيْخِطئَ  َوأَنَك ِإْن ُمت ، َوَما َأْخطََأَك َلْم َيُكْن لُِيِصيَبكَ  ،كَ فـَ

َصِحيح اْجلَاِمع وهداية  :رواه ابن ماجة وأبو داود، وصححه األلباين يف{. }َعَلى َغْيِر َهَذا َدَخْلَت النارَ 
   .}وظالل اجلنة وصحيح موارد الظمآن الرواة

  516: الحديث رقم        

ُهما - َجاَء َرُجٌل ِإَىل اْبِن ُعَمرَ  :قَالَ  نَاِفعَ َعْن          ِإن ُفَالنًا يـَْقرَأُ : فـََقالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
فَِإْن َكاَن َكَذِلَك فَال تـُْقرِْئُه  ،بـََلَغِين أَنُه َقْد َأْحَدَث َحَدثًا: َعَلْيَك السَالَم، فـََقاَل َلُه اْبُن ُعَمرَ 

َيُكوُن ِفي َهِذِه  {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ين مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ فَإِ  ،ِمين السَالمَ 
بِيَن بِاْلَقَدرِ ، اْألُمِة َمْسٌخ َوَخْسٌف َوَقْذفٌ  الرتمذي وابن ماجة رواه{. }َوَذِلَك ِفي اْلُمَكذ ،

   .}الصحيحةالسلسلة ويف   حسنه األلباين يف املشكاةو 

  517: الحديث رقم        
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ُهما -َعْن اْبِن ُعَمرَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
بُوَن بِاْلَقَدرِ { َواٌم ُيَكذ وصححه األلباين يف صحيح أيب داود بو داود رواه أ{ .}َسَيُكوُن ِفي أُمِتي َأقـْ
  .}اجلامعصحيح و 

  518: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أََنسٍ         
َفاِن ِمْن أُمِتي َال يَرَِداِن َعَلي اْلَحْوضَ {  السلسلة الصحيحة :أنظر{. }اْلَقَدرِيُة َواْلُمْرِجَئةِ : ِصنـْ

  .}لإلمام األلباين

  519: الحديث رقم        

           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب أَُماَمةَ         
 رواه الطرباين{. }َوُمَكذٌب بِاْلَقَدرِ َعاق، َوَمناٌن، : َثَالثٌة َال يـَْقَبُل اللُه َلُهْم َصْرفًا َوَال َعْدًال {

   .}وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ويف السلسلة الصحيحة

  520: الحديث رقم        

ْرَداءِ          ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب الدهِ : قَالَ  -َرِضَي اللمَ  - قَاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل-: 
انظر {. }اْلَجنَة َعاق، َوَال ُمْؤِمٌن ِبِسْحٍر، َوَال ُمْدِمُن َخْمٍر، َوَال ُمَكذٌب ِبَقَدرٍ َال َيْدُخُل {

  .}لإلمام األلباين َصِحيح التـْرِغيِب َوالتـْرِهيبو  ،الصِحيَحةالسلسلة 
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  انِ سَ نْ ْإلِ لِ  و دُ عَ  هُ نّ أَ وَ  انِ طَ يْ الش ُوُجوِد  ةِ يقَ قِ حَ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 
َيا َوَال  :قال تعاىل         نـْ ُكُم اْلَحَياُة الدنَفَال تـَُغر ِه َحقَوْعَد الل اُس ِإنَها النيَا أَيـ

ِإن الشْيطَاَن َلُكْم َعُدو فَاتِخُذوُه َعُدوا ِإنَما َيْدُعو ِحْزبَُه  )5(يـَُغرنُكْم بِاللِه اْلَغُروُر 
  .}سورة فاطر{) 6(لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السِعيِر 

َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإال ِإْبِليَس َكاَن ِمَن  :وقال تعاىل        
 بِْئَس اْلِجن َتُه َأْولَِياَء ِمْن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدويـِخُذونَُه َوُذرَتت فـََفَسَق َعْن َأْمِر رَبِه َأفـَ

  .}سورة الكهف{) 50(لِلظاِلِميَن َبَدًال 

َوقَاَل الشْيطَاُن َلما ُقِضَي اْألَْمُر ِإن اللَه َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَحق  :وقال تعاىل        
َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلي َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإال َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلي َفَال 

ُفَسُكْم َما أَنَا  ُتْم ِبُمْصرِِخي ِإني َكَفْرُت ِبَما تـَُلوُموِني َوُلوُموا أَنـْ ِبُمْصرِِخُكْم َوَما أَنـْ
ْبُل ِإن الظاِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم    .}سورة إبراهيم{) 22(َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَ

ْنَساِن اْكُفْر فـََلما َكَفَر قَاَل إِ  :وقال تعاىل         ني َبِريٌء َكَمَثِل الشْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلْإلِ
َفَكاَن َعاِقَبتَـُهَما أَنـُهَما ِفي الناِر َخاِلَدْيِن ِفيَها  )16(ِمْنَك ِإني َأَخاُف اللَه َرب اْلَعاَلِميَن 

  .}سورة احلشر{) 17(َوَذِلَك َجَزاُء الظاِلِميَن 

َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُم َصوْرنَاُكْم ثُم قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم  :وقال تعاىل        
قَاَل َما َمنَـَعَك َأال َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك  )11(َفَسَجُدوا ِإال ِإْبِليَس َلْم َيُكْن ِمَن الساِجِديَن 

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن نَارٍ  َها َفَما َيُكوُن  )12(َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطيٍن  قَاَل أَنَا َخيـْ قَاَل فَاْهِبْط ِمنـْ
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َعُثوَن  )13(َلَك َأْن تـََتَكبـَر ِفيَها فَاْخُرْج ِإنَك ِمَن الصاِغرِيَن   )14(قَاَل أَْنِظْرِني ِإَلى يـَْوِم يـُبـْ
َتِني َألَ  )15(قَاَل ِإنَك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن  ُعَدن َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم قَاَل فَِبَما َأْغَويـْ  )16(قـْ

َرُهْم ثُم َآلَتِيَـنـُهْم ِمْن بـَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَمانِِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهْم َوَال َتِجُد َأْكثَـ 
َها َمْذُءوًما َمْدُحورًا َلَمْن تَِبَعكَ  )17(َشاِكرِيَن  ُهْم َألَْمَألَن َجَهنَم ِمْنُكْم  قَاَل اْخُرْج ِمنـْ ِمنـْ
َويَا َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَة َفُكَال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا َهِذِه  )18(َأْجَمِعيَن 

َما َما ُووِرَي فـََوْسَوَس َلُهَما الشْيطَاُن لِيُْبِدَي َلهُ  )19(الشَجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظاِلِميَن 
ُهَما ِمْن َسْوَآِتِهَما َوقَاَل َما نـََهاُكَما رَبُكَما َعْن َهِذِه الشَجَرِة ِإال َأْن َتُكونَا َمَلَكْيِن َأْو  َعنـْ

ُهَما ِبُغُروٍر  )21(َوقَاَسَمُهَما ِإني َلُكَما َلِمَن الناِصِحيَن  )20(َتُكونَا ِمَن اْلَخاِلِديَن  َفَدال
َلما َذاقَا الشَجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَآتـُُهَما َوطَِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنِة فَـ 

 ْيطَاَن َلُكَما َعُدوالش َجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإنَهُكَما َعْن تِْلُكَما الش َونَاَداُهَما رَبـُهَما أََلْم أَنـْ
ُفَسَنا َوِإْن َلْم تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَحْمَنا لََنُكوَنن ِمَن اْلَخاِسرِيَن قَاَال رَ  )22(ُمِبيٌن  بـَنا ظََلْمَنا أَنـْ

 )24(قَاَل اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدو َوَلُكْم ِفي اْألَْرِض ُمْستَـَقر َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن  )23(
َها ُتْخَرُجوَن    .}سورة األعراف{) 25(قَاَل ِفيَها َتْحيَـْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمنـْ

َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإال ِإْبِليَس قَاَل أََأْسُجُد  :وقال تعاىل        
َتَك َهَذا  )61(ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا  الِذي َكرْمَت َعَلي لَِئْن َأخْرَتِن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة قَاَل َأرَأَيـْ

ُهْم فَِإن َجَهنَم َجَزاؤُُكْم َجَزاًء  )62(َألَْحَتِنَكن ُذريـَتُه ِإال قَِليًال  قَاَل اْذَهْب َفَمْن تَِبَعَك ِمنـْ
ُهْم بِ  )63(َمْوُفورًا  َصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َورَِجِلَك َواْستَـْفِزْز َمِن اْسَتطَْعَت ِمنـْ
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ِإن ِعَباِدي  )64(َوَشارِْكُهْم ِفي اْألَْمَواِل َواْألَوَالِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشْيطَاُن ِإال ُغُرورًا 
  .}سورة اإلسراء{) 65(لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن وََكَفى ِبَربَك وَِكيًال 

يَا بَِني َآَدَم َال يـَْفِتنَـنُكُم الشْيطَاُن َكَما َأْخَرَج أَبـََوْيُكْم ِمَن اْلَجنِة  :وقال تعاىل        
ُهَما لَِباَسُهَما لُِيرِيـَُهَما َسْوَآِتِهَما ِإنُه يـََراُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهْم إِ  نا يـَْنزُِع َعنـْ

  .}سورة األعراف{) 27(لشَياِطيَن َأْولَِياَء لِلِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن َجَعْلَنا ا

 )117(ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِإال ِإنَاثًا َوِإْن َيْدُعوَن ِإال َشْيطَانًا َمرِيًدا  :وقال تعاىل        
يَـنـُهْم  )118(َلَعَنُه اللُه َوقَاَل َألَتِخَذن ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا َمْفُروًضا  ُهْم َوَألَُمنـنـَوَألُِضل

َليـُغَيـُرن َخْلَق اللِه َوَمْن يـَتِخِذ ال َعاِم َوَآلَُمَرنـُهْم فـَ َليَُبتُكن َآَذاَن اْألَنـْ َولِيا  شْيطَانَ َوَآلَُمَرنـُهْم فـَ
يَِعُدُهْم َويَُمنيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشْيطَاُن ِإال  )119(ِمْن ُدوِن اللِه فـََقْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمِبيًنا 

َها َمِحيًصا  )120(ُغُرورًا    .}سورة النساء{) 121(ُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنُم َوَال َيِجُدوَن َعنـْ

َلْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا بَِني َآَدَم َأْن َال تـَْعُبُدوا الشْيطَاَن ِإنُه َلُكْم َعُدو أَ  :وقال تعاىل        
َلْم  )61(َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم  )60(ُمِبيٌن  َوَلَقْد َأَضل ِمْنُكْم ِجِبال َكِثيًرا َأفـَ

  .}سورة يس{) 62(َتُكونُوا تـَْعِقُلوَن 

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر  :وقال تعاىل         ِإنَما يُرِيُد الشْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ
ُتْم ُمْنتَـُهوَن    .}سورة املائدة{) 91(َواْلَمْيِسِر َوَيُصدُكْم َعْن ِذْكِر اللِه َوَعِن الصَالِة فـََهْل أَنـْ

نَـُهْم ِإن  :وقال تعاىل         َزُغ بـَيـْ َوُقْل لِِعَباِدي يـَُقوُلوا الِتي ِهَي َأْحَسُن ِإن الشْيطَاَن يـَنـْ
ْنَساِن َعُدوا ُمِبيًنا    .}سورة اإلسراء{) 53(الشْيطَاَن َكاَن ِلْإلِ
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يَا أَيـَها الناُس ُكُلوا ِمما ِفي اْألَْرِض َحَالًال طَيًبا َوَال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت  :وقال تعاىل        
ِإنَما يَْأُمرُُكْم بِالسوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى  )168(الشْيطَاِن ِإنُه َلُكْم َعُدو ُمِبيٌن 

  .}ة البقرةسور {) 169(اللِه َما َال تـَْعَلُموَن 

الشْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواللُه يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه  :وقال تعاىل        
  .}سورة البقرة{) 268(َوَفْضًال َواللُه َواِسٌع َعِليٌم 

ِإن الشْيطَاَن َلُكْم َعُدو فَاتِخُذوُه َعُدوا ِإنَما َيْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن  :وقال تعاىل        
  .}سورة فاطر{) 6(َأْصَحاِب السِعيِر 

  521: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن ِمحَاٍر اْلُمَجاِشِعي  َعْن ِعَياضَ         
َأَال ِإن رَبي َأَمَرِني َأْن ُأَعلَمُكْم َما َجِهْلُتْم ِمما َعلَمِني  {:قَاَل َذاَت يـَْوٍم ِيف ُخْطَبِتهِ  - َوَسلمَ 

َنَحْلُتُه َعْبًدا َحَالٌل، َوِإني َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَـَفاَء ُكلُهْم، َوِإنـُهْم يـَْوِمي َهَذا، ُكل َماٍل 
ُهْم َعْن ِديِنِهْم، َوَحرَمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َلُهْم، َوَأَمَرتْـُهْم َأْن  ُهْم الشَياِطيُن فَاْجَتالَتـْ أَتـَتـْ

انًا، َوِإن اللَه َنظََر ِإَلى َأْهِل اْألَْرِض َفَمَقتَـُهْم َعَربـَُهْم ُيْشرُِكوا ِبي َما َلْم أُْنِزْل بِِه ُسْلطَ 
َزلْ  َتِلَي ِبَك، َوأَنـْ َتِلَيَك َوأَبـْ ُت َوَعَجَمُهْم، ِإال بـََقايَا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، َوقَاَل ِإنَما بـََعْثُتَك ِألَبـْ

ُه نَاِئًما َويـَْقظَانَا، َوِإن اللَه َأَمَرِني َأْن ُأَحرَق قـَُرْيًشا َعَلْيَك ِكَتابًا َال يـَْغِسُلُه اْلَماُء، تـَْقَرؤُ 
َزةً : فـَُقْلتُ  َيَدُعوُه ُخبـْ اْسَتْخرِْجُهْم َكَما اْسَتْخَرُجوَك، : قَالَ . َرب ِإًذا يـَثْـَلُغوا رَْأِسي فـَ

ْنِفَق َعَلْيَك، َوابـَْعْث َجْيشً  َعْث َخْمَسًة ِمثْـَلُه، َوقَاِتْل ِبَمْن َواْغُزُهْم نـُْغِزَك، َوأَْنِفْق َفَسنـُ ا نـَبـْ
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ٌق ُمَوفٌق، : َوَأْهُل اْلَجنِة َثَالثَةٌ : َأطَاَعَك َمْن َعَصاَك، قَالَ  ُذو ُسْلطَاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصد
: قَالَ . َورَُجٌل رَِحيٌم رَِقيُق اْلَقْلِب ِلُكل ِذي قـُْرَبى، َوُمْسِلٍم َوَعِفيٌف ُمتَـَعفٌف ُذو ِعَيالٍ 

َر َلُه الِذيَن ُهْم ِفيُكْم تـَبَـًعا َال يـَْبتَـُغوَن َأْهًال َوَال : َوَأْهُل الناِر َخْمَسةٌ  الضِعيُف الِذي زَبـْ
َماًال، َواْلَخاِئُن الِذي َال َيْخَفى َلُه َطَمٌع َوِإْن َدق ِإال َخانَُه، َورَُجٌل َال ُيْصِبُح َوَال يُْمِسي 

. }ُهَو ُيَخاِدُعَك َعْن َأْهِلَك َوَماِلَك، َوذََكَر اْلُبْخَل َأْو اْلَكِذَب، َوالشْنِظيُر اْلَفحاشُ ِإال وَ 
  .}رواه مسلم{

  522 :الحديث رقم        

ِإَذا  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
َرَأ اْبُن آَدَم السْجَدَة َفَسَجَد اْعتَـَزَل الشْيطَاُن يـَْبِكي يـَُقوُل  َلهُ : قـَ َوِيف رَِوايَِة َأِيب   -يَا َويـْ

أُِمَر اْبُن آَدَم بِالسُجوِد َفَسَجَد فَـَلُه اْلَجنُة، َوأُِمْرُت بِالسُجوِد فَأَبـَْيُت  -يَا َوْيِلي: ُكَرْيبٍ 
  .}رواه مسلم{. }َفِلي الناُر 

  523 :الحديث رقم        

 -َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -ِيبَ الن  ن أَ  -بيهِ أَ  نْ عَ  صِ وَ حْ اْألَ  نِ رو بْ مْ عَ  نِ بْ  مانَ يْ لَ سُ  نْ عَ         
 ةٌ طاعَ  هُ لَ  ونُ كُ تَ سَ  نْ كِ لَ داً، وَ بَ ذا أَ هَ  مْ كُ دِ لَ ي بَـ فِ ِإن الشْيطَاَن َقْد أَِيَس َأْن يـُْعَبَد  َال أَ  {:قال

، وصححه والنسائي ابن ماجةرواه الرتمذي و {. }اهَ ى بِ ضَ رْ يَـ ، فَـ مْ كُ الِ مَ عْ أَ  نْ مِ  ونَ رُ ق حَ ا تُ مَ  ضِ عْ ي بَـ فِ 
  .}يف سنن الرتمذي بإسناد حسنو بن ماجة الباين يف صحيح األ

  524 :الحديث رقم        
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ِإن  {:َقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رَ ابِ جَ  نْ عَ         
نَـُهمْ  ونَ ل اْلُمصَ الشْيطَاَن َقْد أَِيَس َأْن يـَْعَبُده  . }ِفي َجزِيَرِة اْلَعَرِب َوَلِكْن ِفي التْحرِيِش بـَيـْ

  .}والرتمذي وغريمها رواه مسلم{

  525 :الحديث رقم        

َرَة ْبِن َأِيب فَاِكهٍ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َسبـْ
ْسَالِم، فـََقالَ {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ  : ِإن الشْيطَاَن قـََعَد ِالْبِن آَدَم بَِأْطُرِقِه، فـََقَعَد َلُه ِبَطرِيِق اْإلِ

ُتْسِلُم َوَتَذُر ِديَنَك َوِديَن آبَاِئَك َوآبَاِء أَبِيَك، فـََعَصاُه فََأْسَلَم، ثُم قـََعَد َلُه ِبَطرِيِق اْلِهْجَرِة، 
َتدَُع َأْرَضَك َوَسَماَءَك، َوِإنَما َمَثُل اْلُمَهاِجِر َكَمَثِل اْلَفَرِس ِفي الطَوِل، تـَُهاِجُر وَ : فـََقالَ 

ُتَجاِهُد فـَُهَو َجْهُد النـْفِس َواْلَماِل، : فـََعَصاُه فـََهاَجَر، ثُم قـََعَد لَُه ِبَطرِيِق اْلِجَهاِد، فـََقالَ 
ْنَكُح اْلَمْرَأةُ  تـَُقاِتُل فـَتـُْقَتُل، فـَتـُ فـََقاَل َرُسوُل اللِه         َويـُْقَسُم اْلَماُل، فـََعَصاُه َفَجاَهَد،  فـَ

َأْن يُْدِخَلُه  -َعز َوَجل  -َفَمْن فـََعَل َذِلَك َكاَن َحقا َعَلى اللهِ  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلم -
َأْن يُْدِخَلُه اْلَجنَة، َوِإْن َغِرَق َكاَن َحقا  -ل َعز َوجَ  -اْلَجنَة، َوَمْن قُِتَل َكاَن َحقا َعَلى اللهِ 

. }َعَلى اللِه َأْن يُْدِخَلُه اْلَجنَة، َأْو َوَقَصْتُه َدابـُتُه، َكاَن َحقا َعَلى اللِه َأْن يُْدِخَلُه اْلَجنةَ 
  .}رواه أمحد والنسائي وابن حبان، وصححه األلباين يف صحيح النسائي{

  526: الحديث رقم        

َما  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
 .}َيمِمْن َمْوُلوٍد ِإال َوَقْد َعَصَرُه الشْيطَان َعْصَرة َأْو َعْصَرتـَْيِن ِإال ِعيَسى ِاْبن َمْرَيم َوَمرْ 

  .}مسلمرواه {
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  527 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
، مَ يَ رْ مَ  نِ ى بْ يسَ عِ  رَ يْـ غَ  ،دُ ولَ يُ  ينَ حِ  هِ عِ بُ صْ إُ بِ  هِ يْ بَـ نْ ي جَ فِ  انُ طَ يْ الش  نُ عَ طْ يَ  مَ ني آدَ بَ  ل كُ {:قَالَ 

 .}ومسلم رواه البخاري{. }ابِ جَ حِ ي الْ فِ  نَ عَ طَ ، فَ نُ عَ طْ يَ  بَ هَ ذَ 

  528 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َيْسَتِهّل َصارًِخا ِمْن َمّسه ِإياُه َما ِمْن { :قَالَ  َمْوُلود يُوَلد ِإال َمسُه الشْيطَان ِحين يُوَلد فـَ

  .}رواه البخاري{. }ِإال َمْرَيم َواْبنَها

  529 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعنـُْهما - اهللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رَ ابِ جَ  نْ عَ         
: ِإَذا َدَخَل الرُجُل بـَْيَتُه َفذََكَر اْسَم اللِه ِحيَن َيْدُخُل َوِحيَن َيْطَعُم، قَاَل الشْيطَانُ  {:قَالَ 

: الَ َال َمِبيَت َلُكْم َوَال َعَشاَء َهاُهَنا، َوِإْن َدَخَل فـََلْم َيْذُكِر اْسَم اللِه ِعْنَد ُدُخوِلِه قَ 
.  }َأْدرَْكُتُم اْلَمِبيَت َواْلَعَشاءَ : َأْدرَْكُتُم اْلَمِبيَت، َوِإْن َلْم َيْذُكْر اْسَم اللِه ِعْنَد َمْطَعِمِه قَالَ 

  . }وأبو داود وابن ماجة مسلمأمحد و رواه {

  530 :الحديث رقم        
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ُهماَرِضَي اللُه  - َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن اْلَيَمانِ          َصلى  - ُكنا ِإَذا َحَضْرنَا َمَع النِيب : قالَ  -َعنـْ
فـََيَضَع  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -طََعاًماملَْ َنَضْع أَْيِديـََناَحىت يـَْبَدَأ َرُسوُل اهللاِ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

َفَجاَءْت َجارِيٌَة َكأَنـَها ُتْدَفُع، َفَذَهَبْت لَِتَضَع َيَدَها ِيف َيَدُه، َوِإنا َحَضْرنَا َمَعُه َمرًة طََعاًما، 
َا يُْدَفُع، َفَأَخَذ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -الطَعاِم، َفَأَخَذ َرُسوُل اهللاِ  َكَأمن َجاَء أَْعرَاِيب بَِيِدَها، ُمث

ِإن الشْيطَاَن َيْسَتِحل الطَعاَم َأْن َال { :بَِيِدِه ُمث قَالَ  -مَ َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسل  - َرُسوُل اهللاِ 
يُْذَكَر اْسُم اِهللا َعَلْيِه، َوِإنُه َلما َأْعيَـْيُتُموُه َجاَء ِبَهِذِه اْلَجارِيَِة لَِيْسَتِحل ِبَها، فََأَخْذُت 

 لَِيْسَتِحل َيَدُه  بَِيِدَها، َفَجاَء ِبَهَذا اْألَْعَراِبي ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، ِإنِبِه، فََأَخْذُت بَِيِدِه، َوال
   .}وأبو داود رواه مسلم{. } ذََكَر اْسَم اِهللا َوَأَكلَ ُمث . ِفي َيِدي َمَع  أَْيِديِهَما

  531 :الحديث رقم        

ُهما - َعْن اْبِن ُعَمرَ           :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اهللاِ  قَاَل َرُسولُ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ْلَيْأُكْل بَِيِميِنِه، َوِإَذا َشِرَب فـَْلَيْشَرْب بَِيِميِنِه، َوْلَيْأُخْذ { َوْليـُْعِط  بَِيِميِنهِ ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فـَ

  }ِطي ِبِشَماِلِه، َويَْأُخُذ ِبِشَماِلهِ َوَيْشَرُب ِبِشَماِلِه، َويـُعْ  ِبِشَماِلهِ بَِيِميِنِه، فَِإن الشْيطَاَن يَْأُكُل 
رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجة، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، وانظر كذلك السلسلة {

  .}الصحيحة

  532: الحديث رقم        

 -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  - َكاَن َرُسوُل اهللاِ : قَاَلتْ  - َرِضَي اللُه َعْنها -َعْن َعاِئَشةَ         
                 يَْأُكُل طََعاًما ِيف ِستِة نـََفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَجاَء أَْعَراِيب َفَأَكَلُه بُِلْقَمتَـْنيِ، فـََقاَل َرُسول اهللاِ 

ْليَـُقلْ َأَما ِإنُه َلْو َسمى َلَكَفاُكْم، فَِإَذا أَ { :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - : َكَل َأَحدُُكْم طََعاًما فـَ
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رواه { .}ِبْسِم اِهللا َأوَلُه َوآِخَرهُ : ِبْسِم اِهللا، فَِإْن َنِسَي َأْن َيْذُكَر اْسَم اِهللا ِفي َأوِلِه، فـَْليَـُقلْ 
  .}أمحد والرتمذي وأبو داود وابن ماجة، وصححه األلباين يف اإلرواء ويف صحيح الرتغيب والرتهيب

  533: الحديث رقم        

            :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب َبْكرٍ         
ْليَـُقْل ِحيَن َيْذُكرُ { ِبْسِم اِهللا ِفي َأوِلِه : َمْن َنِسَي َأْن َيْذُكَر اْسَم اِهللا ِفي َأوِل طََعاِمِه فـَ

رواه الطرباين {. }َوآِخرِِه، فَِإنُه َيْستَـْقِبُل طََعاًما َجِديًدا، َوَيْمَنُع اْلَخِبيَث َما َكاَن ُيِصيُب ِمْنهُ 
  .}وغريه، وصححه األلباين يف اإلرواء والسلسلة الصحيحة

  534: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ذُِكَر ِعْنَد النِيب   : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
بَاَل الشْيطَاُن   {: َما زَاَل نَاِئًما َحىت َأْصَبَح، َما قَاَم ِإَىل الصَالِة، فـََقالَ   : َرُجٌل َفِقيلَ  - َوَسلمَ 

على التثنية  في أذنيه: رواه البخاري ومسلم والنسائي، وابن ماجه وقال{. }هِ يْ نَـ ذُ ي أُ فِ  :أو قال  . ِفي ُأُذنِهِ 
 .}من غري شك

  535 :الحديث رقم        

ِإن {:قَالَ  - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
فَِإَذا َسَكَت . الشْيطَاَن ِإَذا َسِمَع النَداَء بِالصَالِة َأَحاَل َلُه ُضَراٌط َحتى َال َيْسَمَع َصْوَتهُ 

قَاَمَة َذَهبَ  فَِإَذا َسَكَت رََجَع  َحتى َال َيْسَمَع َصْوَتُه، رََجَع فـََوْسَوَس، فَِإَذا َسِمَع اْإلِ
 .}مسلمالبخاري و رواه { .}فـََوْسَوسَ 
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  536 :الحديث رقم        

            :قَالَ  - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - أَْيضًا َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
فَِإَذا ُقِضَي ِإَذا نُوِدَي بِالصالِة َأْدبـََر الشْيطَاُن َلُه ُضَراٌط َحتى ال َيْسَمَع التْأِذيَن، {

َبَل، َيْخِطُر بـَْيَن  َبَل، َحتى ِإَذا ثـُوَب ِبَها َأْدبـََر، َحتى ِإَذا ُقِضَي التْثوِيُب َأقـْ التْأِذيُن َأقـْ
ْبُل، َحتى َيَظل : اْلَمْرِء َونـَْفِسِه َويـَُقولُ  اذُْكْر َكَذا، اذُْكْر َكَذا ِلَما َلْم َيُكْن َيْذُكُر ِمْن قـَ

  .}رواه البخاري ومسلم{. }ُل ِإْن َيْدِري َكْيَف َصلىالرجُ 

  537 :الحديث رقم        

ن إْبِليَس إِ  {:قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرٍ         
َعُث َسَرايَاهُ  َنةً  ،يـَْنِصُب َعْرَشُه َعَلى اْلَبْحِر َويـَبـْ َيْأتِيه  ،فََأقْـَربـُُهْم إلَْيِه َمْنزَِلًة َأْعَظُمُهْم ِفتـْ فـَ

يَـُقولُ  َمازِْلت ِبِه : َما زِْلت ِبِه َحتى فـََعَل َكَذا؛ َحتى يَْأتَِيُه الشْيطَاُن فـَيَـُقولُ : الشْيطَاُن فـَ
ُيْدنِيه ِمْنُه َويـَقُ  َنُه َوبـَْيَن اْمَرأَتِِه؛ فـَ  رواه البخاري{ .}أَْنَت أَْنَت َويـَْلَتزُِمهُ : ولُ َحتى فـَرْقت بـَيـْ

  .}ومثله عند مسلم

  538 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اهللاِ  تُ لْ أَ سَ  :تْ قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ         
رواه {. }اْخِتَالٌس َيْخَتِلُسُه الشْيطَاُن ِمْن َصَالِة الَعْبدُهَو  {:قالَ فَ  الةِ  الص ِيف  اتِ فَ تِ لْ اْإل  نِ عَ 

   .}ومسلم البخاري

  539: الحديث رقم        
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                  :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
ْليُردُه ما اْستطاَع؛ فَإن َأَحدَكْم إذا قالَ ,الشيطاِن التثاُؤُب ِمَن  { : فَِإذا تَثاَءَب َأَحدُكْم فـَ

 .}رواه البخاري{. }ها، َضِحَك ِمنُه الشيطانُ 

  540 :الحديث رقم        

 :قالَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -َعْن النِيب  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
الحمُد للِه َفحق : إن اللَه يحب الُعطاَس وَيْكَرُه التثاؤَب، فإذا َعطَس أحدُُكم فقالَ  {

عَلى كل من سمَعُه أن يقوَل  يرحُمَك اللُه، وأما التثاؤُب، فإذا تثاءَب أحدُُكم فليُردُه 
 يطاِن َيضَحُك منهُ هاه هاه، : ما اسَتطاَع وال يقولنما ذِلَك مَن الشالرتمذي رواه {. }فإن

  .}وأبو داود وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي ويف صحيح سنن أيب داود ويف صحيح اجلامع

  541 :الحديث رقم        

  :قالَ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -َعْن النِيب  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
: يـَْعِقُد الشْيطَاُن َعَلى قَاِفَيِة رَْأِس َأَحدُِكْم، َثَالَث ُعَقٍد ِإَذا نَاَم، ِبُكل ُعْقَدٍة َيْضِربُ  {

َقَظ َفذََكَر اللَه، اْنَحلْت ُعْقَدٌة، َوِإَذا تـََوضَأ انْ  َحلْت َعْنُه َعَلْيَك لَْيًال َطوِيًال، فَِإَذا اْستَـيـْ
ُعْقَدتَاِن، فَِإَذا َصلى اْنَحلْت اْلُعَقُد، فََأْصَبَح َنِشيطًا طَيَب النـْفِس، َوِإال َأْصَبَح َخِبيَث 

  .}رواه البخاري ومسلم{. }االنـْفِس َكْسَالنَ 

  542 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه  -اْسَتب َرُجالِن ِعْنَد النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُصَردٍ         
َوَحنُْن ِعْنَدُه ُجُلوٌس، َفَأَحُدُمهَا َيُسب َصاِحَبُه ُمْغَضًبا َقِد اْمحَر َوْجَهُه، فـََقاَل  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

 ِيبالن -  ى اللمَ َصلي َألْعَلُم َكِلَمًة َلْو قَاَلَها َلَذَهَب َعْنُه َما َيِجُد، َلْو { :-ُه َعَلْيِه َوَسلِإن
َصلى  - َأال َتْسَمُع َما يـَُقوُل النِيب : ، فـََقاُلوا لِلرُجلِ َأُعوُذ بِاللِه ِمَن الشْيطَاِن الرِجيمِ : قَالَ 

  .}البخاريرواه {. }؟ِإين َلْسُت ِمبَْجُنوٍن : ؟ قَالَ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  543 :الحديث رقم        

ِإَذا  {:قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ         
َيَكِة فَاْسأَُلوا اللَه ِمْن َفْضِلِه ؛ َها رََأْت َمَلكًا ، َوِإَذا َسِمْعُتْم َنِهيَق  َسِمْعُتْم ِصَياَح الدفَِإنـ

تَـَعوُذوا بِاللِه ِمَن الشْيطَاِن ؛ فَِإنُه رََأى َشْيطَاناً    .}مسلمو البخاري رواه {. }اْلِحَماِر فـَ

  544 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -أََتى النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب اْلَعَالِء َأن ُعْثَماَن ْبَن َأِيب اْلَعاصِ         
يَا َرُسوَل اللِه، ِإن الشْيطَاَن َقْد َحاَل بـَْيِين َوبـَْنيَ َصَالِيت َوِقرَاَءِيت، : فـََقالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  مَ  - يـَْلِبُسَها َعَليُه َعَلْيِه َوَسلى اللَزٌب، {:-َصل َذاَك َشْيطَاٌن يـَُقاُل لَُه َخنـْ
َفَأْذَهَبُه  ،فـََفَعْلُت َذِلكَ : قَالَ . فَِإَذا َأْحَسْسَتُه فـَتَـَعوْذ بِاللِه ِمْنُه، َواْتِفْل َعَلى َيَساِرَك َثَالثًا

 ُه َعينمسلم رواه{. }الل{.   

  545 :الحديث رقم        
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رََأى اْمرَأًَة،  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجاِبرٍ         
ِإن { :َفأََتى اْمرَأََتُه َزيـَْنَب َوْهَى َمتَْعُس َمِنيَئًة َهلَا، فـََقَضى َحاَجَتُه، ُمث َخرََج ِإَىل َأْصَحاِبِه فـََقالَ 

ِبُل ِفي ُصورَِة َشْيطَاٍن، َوُتْدِبُر ِفي ُصورَِة َشْيطَاٍن، فَِإَذا أَْبَصَر َأَحدُُكُم اْمَرَأًة اْلَمْرَأَة تـُقْ 
ْلَيْأِت َأْهَلُه، فَِإن َذِلَك يـَُرد َما ِفي نـَْفسِ     .}واحلاكم مسلمأمحد و رواه {. }فـَ

  546 :الحديث رقم        

ال  {:قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -اللُه َعْنهُ َرِضَي  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
ُيِشيُر َأَحدُُكْم ِإَلى َأِخيِه بِالسالِح، فَِإنُه ال َيْدِري َأَحدُُكْم َلَعل الشْيطَاَن َأْن يـَْنزَِع ِفي 

يَـَقَع ِفي ُحْفَرٍة ِمَن النارِ    .}مسلمرواه البخاري و { .}َيِدِه، فـَ

  547 :الحديث رقم        

  :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يرِ دْ اخلُ  عيدٍ يب سَ أَ  نْ عَ         
إذا رأي أحدُكم الرؤيا ُيِحبها، فإنها من اهللا، فْليْحَمد اهللا عليها، ولُيحدْث بها، وإذا  {

مما يكره، فإنّما هي من الشيطان، فليستعذ باهللا من شرها، وال يذُكْرها رَأى غير ذلك 
 ها لْن َتُضروراه البخاري{. }ألَحٍد، فإن{.    

  548: الحديث رقم        

الرْؤيَا  {:قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ         
فـَُبْشَرى ِمَن اللِه، َوَحِديُث النـْفِس، َوَتْخوِيٌف ِمَن الشْيطَاِن، فَِإْن رََأى َأَحدُُكْم : َثالثٌ 
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ْليَـُقص ِإْن َشاَء، َوِإْن رََأى َشْيًئا َيْكَرُهُه َفال يـَُقصُه َعَلى َأَحٍد، َوْليَـُقْم  ُرْؤيَا تـُْعِجُبُه فـَ
 جة وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجةرواه ابن ما{. }ُيَصل{.  

  549: الحديث رقم        

          :قالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن َعْوفَ         
َها َأَهاِويُل ِمَن الشْيطَاِن : ِإن الرْؤيَا َثالثٌ  { َها َما يـَُهم ِبِه ِمنـْ لَِيْحُزَن ِبَها اْبَن آَدَم، َوِمنـْ

ةِ  بـُوٍة َوَأْربَِعيَن ُجْزًءا ِمَن النَها ُجْزٌء ِمْن ِست يَـَراُه ِفي َمَناِمِه، َوِمنـْ رواه { .}الرُجُل ِفي يـََقظَِتِه فـَ
  .}ابن ماجة وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة

  550: الحديث رقم        

أَنُه قَاَل  -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرٍ         
َصلى الله َعَلْيِه  - ِإين َحَلْمُت َأن رَْأِسي ُقِطَع َفأَنَا أَتِبُعُه، فـََزَجرَُه النِيب : َألْعرَاِيب َجاَءُه فـََقالَ 

  .}رواه مسلم{. }ال ُتْخِبْر بِتَـَلعِب الشْيطَاِن ِبَك ِفي اْلَمَنامِ  {:َوقَالَ  - َوَسلمَ 

  551: الحديث رقم        

َر َأين ال : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب َسَلَمةَ          َها، َغيـْ ُكْنُت أََرى الرْؤيَا أُْعَرى ِمنـْ
ه َعَلْيِه َصلى الل  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قـََتاَدَة َفذََكْرُت َذِلَك َلُه فـََقالَ أَُزمُل َحىت َلِقيُت أَبَا 

الرْؤيَا ِمَن اللِه، َواْلُحْلُم ِمَن الشْيطَاِن، فَِإَذا َحَلَم َأَحدُُكْم ُحْلًما َيْكَرُهُه، {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 
ُفْث َعْن َيَسارِِه َثالثًا، َوْليَ  ْليَـنـْ   .}رواه مسلم{. }تَـَعوْذ بِاللِه ِمْن َشرَها، فَِإنـَها َلْن َتُضرهُ فـَ
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  552 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َتُصفوَن ِبُصُفوِف اْلَمالَِئَكِة، َوَحاُذوا بين اْلَمَناِكِب،  َأِقيُموا الصُفوَف فَِإنَما {:قالَ 

َوُسدوا اْلَخَلَل، َولِيُنوا في أيدي ِإْخَواِنُكْم، َوَال َتَذُروا فـُُرَجاٍت لِلشْيطَاِن، َوَمْن َوَصَل 
وصححه . رواه أمحد والطرباين{. }َوَمْن َقَطَع َصفا َقطََعُه اهللا ،- تـََباَرَك َوتـََعاَلى - َصفا َوَصَلُه اهللا

    .}صحيح اجلامع األلباين يف

  553 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - َعْن النِيب  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللِه التاماِت ِمْن : فـَْليَـُقلْ ِإَذا َفزَِع َأَحدُُكْم ِفي النـْوِم  {:قالَ  - َوَسلمَ 

. }َغَضِبِه َوِعَقاِبِه َوَشر ِعَباِدِه، َوِمْن َهَمَزاِت الشَياِطيِن َوَأْن َيْحُضُروِن فَِإنـَها َلْن َتُضرهُ 
  . }سلة الصحيحةالسل: ، وانظرصحيح اجلامع: وحسنه األلباين يف. رواه أمحد والرمذي وأبو داود وغريهم{

  554 :الحديث رقم        

ُهَما -َعِن اْبِن َعباسٍ          َلْو { :قالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َنا اَلشْيطَاَن، َوَجنِب ِبْسِم اَللِه،اَللُهم : َأن َأَحدَُكْم ِإَذا َأرَاَد َأْن يَْأِتَي َأْهَلُه قَالَ  َجنبـْ

نَـُهَما َوَلٌد ِفي َذِلَك،َلْم َيُضرُه اَلشْيطَاُن أََبداً  ْر بـَيـْ ُه ِإْن يـَُقدتَـَنا؛ فَِإن  مْ لَ ، وَ الشْيطَاَن َما َرزَقـْ
  .}رواه البخاري ومسلم وأبو داود{. }هِ يْ لَ عَ  طْ ل سَ يُ 

  555 :الحديث رقم        
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       :يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - مسَِْعُت النِيب : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعْنهُ  -َجابِرٍ َعْن         
ِإن الشْيطَاَن َيْحُضُر َأَحدَُكْم ِعْنَد ُكل َشْيٍء ِمْن َشْأنِِه، َحتى َيْحُضَرُه ِعْنَد طََعاِمِه، فَِإَذا { 

ْلُيِمْط َما َكاَن ِبَها ِمْن َأًذى ثُم لَِيْأُكْلَها، َوَال َيَدْعَها َسَقَطْت ِمْن َأَحدُِكُم  اللْقَمُة، فـَ
ْليَـْلَعْق َأَصاِبَعُه، فَِإنُه َال َيْدِري ِفي َأي طََعاِمِه َتُكوُن اْلبَـرََكةُ               . }لِلشْيطَاِن، فَِإَذا فـََرَغ فـَ

  .}موغريه والرتمذي مسلمأمحد و رواه {

  556 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت النِيب : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعْنهُ  - َعْن ُعَمَر ْبِن اَخلطّابِ         
رواه الرتمذي وصححه {. }َال َيْخُلَون رَُجٌل بِاْمَرَأٍة، فَِإن ثَالِثـَُهَما الشْيطَانُ {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 
  . }صحيح اجلامع :يف األلباين

  557 :الحديث رقم        

يـَُعوُذ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -كاَن النِيب : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعْنهُ  -اسَ بّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ         
ُأِعيذُُكما ِبَكِلماِت اللِه التامِة، ِمْن ُكل َشْيطاٍن َوهامِة، َوِمْن ُكّل َعْيٍن  {:احلََْسَن َواحلَُْسْنيَ 

رواه البخاري والرتمذي وأبو داود { .}إن أباُكما كان يـَُعوُذ ِبها إْسماِعيَل َوإْسحاَق : المٍة ويقول
  .}وابن ماجه وغريهم 

  558 :الحديث رقم        

أَنُه  - َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ال ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى  : َمْن قَالَ { :قَالَ 
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ِماَئَة َمرٍة، َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشِر رِقَاٍب، وَُكِتَبْت َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة، ُكل َشْيٍء َقِديٌر ِفي يـَْوٍم 
َوُمِحَيْت َعْنُه ِماَئُة َسيَئٍة، وََكاَن َلُه ِحْرزًا ِمَن الشْيطَاِن يـَْوَمُه َحتى يُْمِسَي، َوَلْم يَْأِت َأَحٌد 

ُسْبَحاَن اللِه َوِبَحْمِدِه : َل َأْكثـََر ِمْن َذِلَك، َوَمْن قَالَ بَِأْفَضَل ِمما َجاَء ِبِه، ِإال رَُجٌل َعمِ 
مالك يف املوطأ، رواه {. }ِفي يـَْوٍم ِماَئَة َمرٍة، ُحطْت َخطَايَاُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اْلَبْحرِ 

  .}وغريهمالبخاري ومسلم و 

   559 :الحديث رقم        

             :أَنُه قَالَ  -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رٍ ابِ جَ  نْ عَ         
َياَنُكْم، فَِإن الشْيطَاَن يـَْنَتِشُر ِحيَنِئٍذ، فَِإَذا { ِإَذا َكاَن ُجْنُح اللْيِل َأْو َأْمَسْيُتْم َفُكفوا ِصبـْ

َواَب َواذُْكُروا اْسَم اللِه فَِإن الشْيطَاَن َال َذَهَب َساَعٌة ِمْن الليْ  ِل َفَخلوُهْم، َوَأْغِلُقوا اْألَبـْ
 يـَْفَتُح بَابًا ُمْغَلًقا، َوَأوُْكوا ِقَرَبُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللِه، َوَخمُروا آنَِيَتُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللهِ 

َها شَ     .}ومسلم رواه البخاري{. }ْيًئا، َوَأْطِفُئوا َمَصابِيَحُكمْ َوَلْو َأْن تـَْعُرُضوا َعَليـْ

  560 :الحديث رقم        

أَنُه  - َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  َكَذِلكَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرٍ         
َياَنُكْم { :قَالَ  ِإَذا َغاَبْت الشْمُس َحتى َتْذَهَب َفْحَمُة اْلِعَشاِء، َال تـُْرِسُلوا فـََواِشَيُكْم َوِصبـْ

  .}رواه مسلم{. }فَِإن الشَياِطيَن تـَْنَبِعُث ِإَذا َغاَبْت الشْمُس َحتى َتْذَهَب َفْحَمُة اْلِعَشاءِ 

  561: الحديث رقم        
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َلِين َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ          مَ  -وَكى اهللا َعَلْيِه َوَسلَصل - 
َواِهللا َألْرفـََعنَك ِإَىل : ِحبِْفِظ زََكاِة َرَمَضاَن، َفأَتَاِين آٍت َفَجَعَل َحيُْثو ِمَن الطَعاِم، َفَأَخْذتُُه َوقـُْلتُ 

: ِإين ُحمَْتاٌج َوَعَلي ِعَياٌل، َوِيل َحاَجٌة َشِديَدٌة، قَالَ : ، قَالَ - لى اهللا َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -َرُسوِل اهللاِ 
 ِيبْيُت َعْنُه َفَأْصَبْحُت، فـََقـاَل النمَ  -َفَخلى اهللا َعَلْيِه َوَسلَرةَ { :- َصل َما فـََعَل ! يَا أَبَا ُهَريـْ

يَا َرُسوَل اِهللا َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياًال فـََرِمحُْتُه َفَخلْيُت َسِبيَلُه، : تُ ؟ قـُلْ  َأِسيُرَك اْلَبارَِحةَ 
َصلى اهللا َعَلْيِه  -، فـََعَرْفُت أَنُه َسيَـُعوُد لَِقْوِل َرُسـوِل اهللاِ َأَما ِإنُه َقْد َكَذَبَك َوَسيَـُعودُ : قَـالَ 

َألْرفـََعنَك ِإَىل َرُسوِل : تُُه، َفَجاَء َحيْثُو ِمَن الطَعاِم فََأَخْذتُُه، فـَُقْلتُ إِنُه َسيَـُعوُد، فـََرَصدْ : - َوَسلمَ 
َدْعِين فَِإين ُحمَْتاٌج َوَعَلي ِعَياٌل، ال أَُعوُد، فـََرِمحُْتُه َفَخلْيُت : ، قَالَ -َصلى اهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - اهللاِ 

َرةَ : -َصلى اهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -  َرُسـوُل اهللاِ َسِبيَلُه، َفَأْصَبْحُت، فـََقاَل ِيل  َما فـََعَل ! يَا أَبَا ُهَريـْ
َأَما  :يَا َرُسوَل اِهللا، َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياًال فـََرِمحُْتُه َفَخلْيُت َسِبيَلُه، قَالَ : ؟ قـُْلتُ  َأِسيُركَ 

َألْرفَـَعنَك : الثالِثََة، َفَجاَء َحيُْثو ِمَن الطَعاِم َفَأَخْذتُُه، فـَُقْلتُ ، فـََرَصْدتُُه ِإنُه َقْد َكَذَبَك َوَسيَـُعودُ 
َدْعِين أَُعلْمَك  : ال تـَُعوُد ُمث تـَُعوُد، قَالَ : ِإَىل َرُسوِل اِهللا، َوَهَذا آِخُر َثالِث َمراٍت، أَنَك تـَْزُعمُ 

َفُعَك اُهللا َِا، قـُْلتُ  : ِإَذا َأَوْيَت ِإَىل ِفَراِشَك فَاقـْرَْأ آيََة اْلُكْرِسي : َو ؟ قَـالَ َما هُ : َكِلَماٍت يـَنـْ
َحىت َختِْتَم اآليََة، فَِإنَك َلْن يـَزَاَل َعَلْيَك ِمَن اِهللا َحاِفٌظ، َوال . اهللاُ ال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَحي اْلَقيومُ 

َصلى اهللا  - َسِبيَلُه َفَأْصَبْحُت، فـََقاَل ِيل َرُسـوُل اهللاِ  يـَْقَربـَنَك َشْيطَاٌن َحىت ُتْصِبَح، َفَخلْيتُ 
يَا َرُسوَل اِهللا، َزَعَم أَنُه يـَُعلُمِين َكِلَماٍت : ؟ قـُْلتُ  َما فـََعَل َأِسيـُرَك اْلَبارَِحةَ : -َعَلْيِه َوَسـلمَ 

َفُعِين اُهللا َِا، َفَخلْيُت َسِبيَلُه، قَالَ  ِإَذا َأَوْيَت ِإَىل ِفرَاِشَك فَاقـَْرْأ : قَاَل ِيل : قـُْلتُ َما ِهَي ؟ : يـَنـْ
َلْن يـَزَاَل : ، َوقَاَل ِيل اُهللا ال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَحي اْلَقيومُ : آيََة اْلُكْرِسي ِمْن َأوِهلَا َحىت َختِْتَم اآليَةَ 

 ْريِ  -ُتْصِبَح،َعَلْيَك ِمَن اِهللا َحاِفٌظ، َوال يـَْقَرَبَك َشْيطَاٌن َحىت ، - وََكانُوا َأْحَرَص َشْيٍء َعَلى اخلَْ
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 ِيبمَ  -فـََقاَل النى اهللا َعَلْيِه َوَسلُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب، تـَْعَلُم َمْن ُتَخاِطُب : - َصلَأَما ِإن
َرةَ    .}رواه البخاري{. }َذاَك َشْيطَانٌ : ال، قَالَ : ؟ قَـالَ  ُمْنُذ َثالِث لََياٍل يَا أَبَا ُهَريـْ

  562 :الحديث رقم        

َصلى الله  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يرِ عَ شْ اْألَ  ثِ ارِ احلَ  نِ بْ  ثِ ارِ احلَْ  نِ عَ         
ِإن اللَه َأَمَر َيْحَيى ْبَن زََكرِيا ِبَخْمِس َكِلَماٍت َأْن يـَْعَمَل ِبِهن، َوَأْن { :أَنُه قَالَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

يَا َأِخي : يَْأُمَر بَِني ِإْسَرائِيَل َأْن يـَْعَمُلوا ِبِهن، فَِإما َأْن يـُبَـلَغُهن، َوِإما َأْن أُبـَلَغُهن، فـََقالَ 
َفَجَمَع َيْحَيى بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي : ي َأْن ُأَعذَب َأْو ُيْخَسَف ِبي، قَالَ ِإني َأْخَشى ِإْن َسبَـْقَتنِ 

 َنى َعَلْيِه، ثُم بـَْيِت اْلَمْقِدِس َحتى اْمَتَأل اْلَمْسِجُد، فـََقَعَد َعَلى الشَرِف َفَحِمَد اللَه َوأَثـْ
َأْن َأْعَمَل ِبِهن، َوآُمرَُكْم َأْن تـَْعَمُلوا ِبِهن،  ِإن اللَه تـََعاَلى َأَمَرِني ِبَخْمِس َكِلَماتٍ : قَالَ 

َوَأوُلُهن َأْن تـَْعُبُدوا اللَه ال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا، َوِإن َمَثَل َذِلَك َمَثُل رَُجٍل اْشتَـَرى َعْبًدا ِمْن 
لَتُه ِإَلى َغْيِر َسيِدِه، فَأَيُكْم َيُسرُه َخاِلِص َماِلِه ِبَوِرٍق َأْو َذَهٍب، َفَجَعَل يـَْعَمُل َويـَُؤدي غَ 

َأْن َيُكوَن َعْبُدُه َكَذِلَك ؟ َوِإن اللَه َخَلَقُكْم َوَرزََقُكْم، فَاْعُبُدوُه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا، 
َما َلْم يـَْلَتِفْت، فَِإَذا َصلْيُتْم  َوآُمرُُكْم بِالصالِة، فَِإن اللَه تـََعاَلى يـَْنُصُب َوْجَهُه ِلَوْجِه َعْبِدهِ 

ْلَتِفُتوا، َوآُمرَُكْم بِالصَياِم، فَِإن َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل رَُجٍل َمَعُه ُصرٌة ِمْن ِمْسٍك ِفي  َفال تـَ
ِمْن رِيِح  ِعَصابٍَة، ُكلُهْم َيِجُد رِيَح اْلِمْسِك، َوِإن ُخُلوَف َفِم الصاِئِم ِعْنَد اللِه َأْطَيبُ 

اْلِمْسِك، َوآُمرَُكْم بِالصَدَقِة، فَِإن َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل رَُجٍل َأَسَرُه اْلَعُدو َفَشدوا َيَدْيِه ِإَلى 
َتِدَي نـَْفِسي ِمْنُكْم ؟ َفَجَعَل : ُعُنِقِه َوَقدُموُه لَِيْضرِبُوا ُعنـَُقُه، فـََقاَل َلُهمْ  َهْل َلُكْم َأْن َأفـْ

ُهْم بِاْلَقِليِل َواْلَكِثيِر َحتى َفك نـَْفَسُه، َوآُمرَُكْم ِبذِْكِر اللِه َكِثيًرا، َوِإن يـَْفتَ  ِدي نـَْفَسُه ِمنـْ
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َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل رَُجٍل طََلَبُه اْلَعُدو ِسَراًعا ِفي أََثرِِه، فَأََتى ِحْصًنا َحِصيًنا فـََتَحصَن ِفيِه، 
َوقَاَل َرُسوُل : قَالَ . َصُن َما َيُكوُن ِمَن الشْيطَاِن ِإَذا َكاَن ِفي ِذْكِر اللِه تـََعاَلىَوِإن اْلَعْبَد َأحْ 

َوأَنَا آُمرُُكْم ِبَخْمٍس اللُه َأَمَرِني ِبِهن، بِاْلَجَماَعِة، َوالسْمِع،  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 
ْيَد ِشْبٍر فـََقْد  َوالطاَعِة، َواْلِهْجَرِة، َواْلِجَهاِد ِفي َسِبيِل اللِه، فَِإنُه َمْن َخَرَج ِمَن اْلَجَماَعِة قـَ

َقَة اِإلْسالِم ِمْن ُعُنِقِه ِإال َأْن يـَُراِجَع، َوَمْن َدَعا ِبَدْعَوى َجاِهَليٍة فـَُهو ِمْن ُجَثى  َخَلَع رِبـْ
َوِإْن َصاَم َوِإْن َصلى َوزََعَم أَنُه  :قَالَ . َصاَم َوِإْن َصلى يَا َرُسوَل اللِه َوِإنْ : قَاُلوا. َجَهنمَ 

       ُمْسِلٌم، فَاْدُعوا اْلُمْسِلِميَن بَِأْسَماِئِهْم َكَما َسماُهُم اللُه اْلُمْسِلِميَن اْلُمْؤِمِنيَن ِعَباَد اللهِ 
-  َوَجل يف صحيحه واللفظ له وابن حيان يف صحيحه واحلاكم رواه الرتمذي والنسائي وابن خزمية {  .}- َعز

  . }وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب

  

  اجِ رَ عْ مِ الْ وَ  اءِ رَ سْ اْإلِ  ةِ زَ جِ عْ مُ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

ُسْبَحاَن الِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد  :قال تعاىل        
  .}سورة اإلسراء{) 1(اْألَْقَصى الِذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن َآيَاتَِنا ِإنه ُهَو السِميُع اْلَبِصيُر 

َوَما يـَْنِطُق  )2(َما َضل َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  )1(َوالنْجِم ِإَذا َهَوى  :وقال تعاىل        
 )6(ُذو ِمرٍة فَاْستَـَوى  )5(َعلَمُه َشِديُد اْلُقَوى  )4(ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى  )3(َعِن اْلَهَوى 

فََأْوَحى ِإَلى  )9(َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى  )8( ثُم َدنَا فـََتَدلى )7(َوُهَو بِاْألُُفِق اْألَْعَلى 
ُتَماُرونَُه َعَلى َما يـََرى  )11(َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى  )10(َعْبِدِه َما َأْوَحى  َوَلَقْد  )12(َأفـَ

ِإْذ يـَْغَشى  )15(َوى ِعْنَدَها َجنُة اْلَمأْ  )14(ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَـَهى  )13(رََآُه نـَْزَلًة ُأْخَرى 
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َرى  )17(َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغى  )16(السْدرََة َما يـَْغَشى  َلَقْد رََأى ِمْن َآيَاِت رَبِه اْلُكبـْ
  .}سورة النجم{) 18(

ْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثم  :وقال تعاىل         َوِإْذ َأَخَذ اللُه ِميثَاَق النِبييَن َلَما َآتـَ
َرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلكُ  ْم َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌق ِلَما َمَعُكْم لَتـُْؤِمُنن ِبِه َولَتَـْنُصُرنُه قَاَل أََأقـْ

َرْرنَا قَالَ  َفَمْن تـََولى بـَْعَد َذِلَك  )81(فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمَعُكْم ِمَن الشاِهِديَن  ِإْصِري قَاُلوا َأقـْ
  .}سورة آل عمران{) 82(فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

  563: الحديث رقم       

َلِة  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -عنِ النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َماِلكٍ  َعْن أََنَس ْبنِ          لَيـْ
ْبَل َأْن يُوَحى ِإلَْيِه َوُهَو نَاِئٌم ِفي َمْسِجِد {:ُأْسرَِي بِِه ِمْن َمْسِجِد اْلَكْعَبةِ  َجاَءُه َثَالثَُة نـََفٍر قـَ

ُرُهْم، َوقَاَل آِخُرُهمْ : ُهَو؟ فـََقالَ  أَيـُهمْ : اْلَحَراِم، فـََقاَل َأوُلُهمْ  ُخُذوا : َأْوَسطُُهْم ُهَو َخيـْ
 ِبيْلُبُه، َوالن َلًة ُأْخَرى ِفيَما يـََرى قـَ َرُهْم، َفَكاَنْت تِْلَك، فـََلْم يـََرُهْم َحتى َجاُءوا لَيـْ  -َخيـْ

َناُه، َوَال يـََنامُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  ْلُبُه، وََكَذِلَك اْألَنِْبَياُء تـََناُم َأْعيـُنـُُهْم َوَال  نَاِئَمٌة َعيـْ قـَ
ُه ِجْبرِيُل ثُم َعَرَج ِبِه ِإَلى السَماءِ  رواه البخاري{. }تـََناُم قـُُلوبـُُهْم، فـَتَـَوال{.  

  564: الحديث رقم       

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َرُسوِل اللهِ َعْن  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِإَلى َرُسوِل اللهِ  -َعَلْيِه السالمُ  -َلما َجاَء ِجْبرِيلُ {:- َوَسلمَ 

ِإْن رَِكَبَك ِمثْـُلُه،  َمْه يَا بـَُراُق، فـََواللهِ  :بِاْلبـَُراِق، َفَكأَنـَها َأَمرْت َذنـَبَـَها فـََقاَل َلَها ِجْبرِيلُ 
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فَِإَذا ُهَو ِبَعُجوٍز َعَلى َجاِنِب الطرِيِق،  ،-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوَساَر َرُسوُل اللهِ 
ِسْر يَا ُمَحمُد، َفَساَر َما َشاَء اللُه َأْن َيِسيَر، فَِإَذا َشْيٌء : َما َهِذِه يَا ِجْبرِيُل ؟ قَالَ : فـََقالَ 

ًيا َعِن الطرِيِق يـَُقولُ َيدْ  ُد، فـََقاَل َلُه ِجْبرِيلُ : ُعوُه ُمتَـَنحيَا ُمَحم ُد، َفَساَر : َهُلمِسْر يَا ُمَحم
َلِقَيُه َخْلٌق ِمَن اْلَخْلِق، فـََقاُلوا: َما َشاَء اللُه َأْن َيِسيَر، قَالَ  السالُم َعَلْيَك يَا َأوُل، : فـَ

اْرُدِد السالَم يَا : ا آِخُر، السالُم َعَلْيَك يَا َحاِشُر، فـََقاَل َلُه ِجْبرِيلُ السالُم َعَلْيَك يَ 
َك ُمَحمُد، فـََرد السالَم، ثُم َلِقَيُه الثانَِيَة، فـََقاَل َلُه ِمْثَل َمَقالَِتِه اُألوَلى، ثُم الثالَِثَة َكَذلِ 

تَـَهى ِإَلى بـَْيِت اْلَمْقِدسِ  ، فـَُعِرَض َعَلْيِه اْلَماُء َواْلَخْمُر َواللَبُن، فـَتَـَناَوَل َرُسوُل َحتى انـْ
َأَصْبَت اْلِفْطَرَة، َوَلْو َشرِْبَت : اللَبَن، فـََقاَل َلُه ِجْبرِيلُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ 

َر لََغَوْيَت َوَغوَِيْت أُمُتَك، ُثم بُِعَث َلُه اْلَماَء َلَغرِْقَت َوَغرَِقْت أُمُتَك، َوَلْو َشرِْبَت اْلَخمْ 
َصلى اللُه َعَلْيِه  -فََأمُهْم َرُسوُل اللهِ  -َعَلْيِهُم السالمُ  - آَدُم َفَمْن ُدونَُه ِمَن األَْنِبَياءِ 

َلُة، ثُم قَاَل َلُه ِجْبرِيلُ  -َوَسلمَ  رَأَْيَت َعَلى َجاِنِب الطرِيِق، َأما اْلَعُجوُز الِتي : تِْلَك الليـْ
َيا ِإال َما بَِقَي ِمْن ُعُمِر تِْلَك اْلَعُجوِز، َوَأما الِذي َأرَاَد َأْن َتِميَل ِإلَْيِه،  نـْ َلْم يـَْبَق ِمَن الد فـَ

َراِهيُم َوُموَسى َفَذِلَك َعُدو اللِه ِإْبِليُس، َأرَاَد َأْن َتِميَل ِإلَْيِه، َوَأما الِذيَن َسلُموا  َعَلْيَك فَِإبـْ
  .}رواه أمحد والبخاري ومسلم وغريهم{. }-َعَلْيِهُم السالمُ  -َوِعيَسى

  565: الحديث رقم        

          :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - نِ النِيب عَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبنِ  َنسَ َعْن أَ         
َيُض، َطوِيٌل فـَْوَق اْلِحَماِر َوُدوَن اْلبَـْغِل، َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد {  أُتِيُت بِاْلبـَُراِق َوُهَو َدابٌة أَبـْ

َرَبْطُتُه بِاْلَحْلَقِة الِتي يـَْرِبُط : فـَرَِكْبُتُه َحتى أَتـَْيُت بـَْيَت اْلَمْقِدِس، قَالَ : ُمْنتَـَهى َطْرِفِه، قَالَ  فـَ
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 ثُم َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َفَصلْيُت ِفيِه رَْكَعتَـْيِن ثُم َخَرْجُت، َفَجاَءِني ِجْبرِيلُ : َياُء، قَالَ ِبِه األَْنبِ 
اْختَـْرَت : بِِإنَاٍء ِمْن َخْمٍر َوِإنَاٍء ِمْن لََبٍن، فَاْختَـْرُت اللَبَن، فـََقاَل ِجْبرِيلُ  - َعَلْيِه السَالم -

ِجْبرِيُل، : َمْن أَْنَت ؟ قَالَ : اْلِفْطَرَة، ثُم َعَرَج بَِنا ِإَلى السَماِء، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل  َفِقيلَ 
َقْد بُِعَث ِإلَْيِه فـَُفِتَح لََنا، : َوَقْد بُِعَث ِإلَْيِه ؟ قَالَ : يلَ ُمَحمٌد، قِ : َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ : ِقيلَ 

فَِإَذا أَنَا بِآَدَم فـََرحَب ِبي، َوَدَعا ِلي ِبَخْيٍر، ثُم َعَرَج بَِنا ِإَلى السَماِء الثانَِيِة، فَاْستَـْفَتَح 
: َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : لَ َمْن أَْنَت ؟ قَا: َفِقيلَ  ،- َعَلْيِه السَالم -ِجْبرِيلُ 

َنِي اْلَخاَلِة ِعيَسى : َوَقْد بُِعَث ِإلَْيِه ؟ قَالَ : ُمَحمٌد، ِقيلَ  َقْد بُِعَث ِإلَْيِه فـَُفِتَح لََنا، فَِإَذا أَنَا بِابـْ
َبا َوَدَعَوا ِلي ِبَخْيٍر، ثُم َعَرَج فـََرح  ،-َصَلَواُت اللِه َعَلْيِهَما -اْبِن َمْرَيَم َوَيْحَيى ْبِن زََكرِياءَ 

َوَمْن : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن أَْنَت ؟ قَالَ : ِبي ِإَلى السَماِء الثالَِثِة، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل، َفِقيلَ 
َقْد بُِعَث : َوَقْد بُِعَث ِإلَْيِه ؟ قَالَ : ِقيلَ  ،-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُمَحمدٌ : َمَعَك ؟ قَالَ 

ِإَذا ُهَو َقْد ُأْعِطَي َشْطَر اْلُحْسِن،  ،-َعَلْيِه السالمُ  -ِإلَْيِه فـَُفِتَح لََنا، فَِإَذا أَنَا بُِيوُسفَ 
َعَلْيِه  - فـََرحَب َوَدَعا ِلي ِبَخْيٍر، ثُم َعَرَج بَِنا ِإَلى السَماِء الراِبَعِة، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيلُ 

َوَقْد : ُمَحمٌد، قَالَ : َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن َهَذا ؟ قَالَ : ِقيَل  ،-السَالم
َقْد بُِعَث ِإلَْيِه فـَُفِتَح لََنا، فَِإَذا أَنَا بِِإْدرِيَس، فـََرحَب َوَدَعا ِلي ِبَخْيٍر، قَاَل : بُِعَث ِإلَْيِه ؟ قَالَ 

ثُم َعَرَج بَِنا ِإَلى السَماِء  ،-}57.سورة مرمي{-اُه َمَكانًا َعِلياَورَفـَْعنَ  :-َعز َوَجل  -الله
: َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن َهَذا ؟ قَالَ : اْلَخاِمَسِة فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل، ِقيَل 

َعَلْيِه  -ِتَح لََنا، فَِإَذا أَنَا ِبَهاُرونَ َقْد بُِعَث ِإلَْيِه فـَفُ : ُمَحمٌد، ِقيَل َوَقْد بُِعَث ِإلَْيِه ؟ قَالَ 
 - فـََرحَب َوَدَعا ِلي ِبَخْيٍر، ثُم َعَرَج بَِنا ِإَلى السَماِء الساِدَسِة، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيلُ  ،-السالمُ 

: َحمٌد، ِقيلَ مُ : َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن َهَذا ؟ قَالَ : ِقيلَ  ،-َعَلْيِه السَالم
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فـََرحَب  ،-َعَلْيِه السالمُ  -َقْد بُِعَث ِإلَْيِه فـَُفِتَح لََنا، فَِإَذا أَنَا ِبُموَسى: َوَقْد بُِعَث ِإلَْيِه ؟ قَالَ 
: الَ َمْن َهَذا ؟ قَ : َوَدَعا ِلي ِبَخْيٍر، ثُم َعَرَج ِإَلى السَماِء الساِبَعِة، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل، َفِقيلَ 

َوَقْد بُِعَث ِإلَْيِه ؟ : ِقيلَ  ،-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ُمَحمدٌ : ِجْبرِيُل، ِقيَل َوَمْن َمَعَك ؟ قَالَ 
َراِهيمَ : قَالَ  ُمْسِنًدا َظْهَرُه ِإَلى اْلبَـْيِت  -َعَلْيِه السالمُ  - َقْد بُِعَث ِإلَْيِه فـَُفِتَح لََنا، فَِإَذا أَنَا بِِإبـْ

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َال يـَُعوُدوَن ِإلَْيِه، ثُم َذَهَب ِبي ِإَلى الْ  َمْعُموِر، َوِإَذا ُهَو َيْدُخُلُه ُكل يـَْوٍم َسبـْ
فـََلما َغِشيَـَها ِمْن : السْدرَِة اْلُمْنتَـَهى، َوِإَذا َورَقـَُها َكآَذاِن اْلِفيَـَلِة، َوِإَذا ثََمُرَها َكاْلِقَالِل، قَالَ 

َعتَـَها ِمْن ُحْسِنَها، َأْمِر  اللِه َما َغِشَي تـََغيـَرْت، َفَما َأَحٌد ِمْن َخْلِق اللِه َيْسَتِطيُع َأْن يـَنـْ
َلٍة، فـَنَـَزْلُت ِإَلى  فََأْوَحى اللُه ِإَلي َما َأْوَحى، فـََفَرَض َعَلي َخْمِسيَن َصَالًة ِفي ُكل يـَْوٍم َولَيـْ

َخْمِسيَن َصَالًة، : َما فـََرَض رَبَك َعَلى أُمِتَك ؟ قـُْلتُ : فـََقالَ  ،-َعَلْيِه السالمُ  -ُموَسى
اْرِجْع ِإَلى رَبَك فَاْسأَْلُه التْخِفيَف، فَِإن أُمَتَك َال ُيِطيُقوَن َذِلَك، فَِإني َقْد بـََلْوُت بَِني : قَالَ 

، َخفْف َعَلى أُمِتي، َفَحط : بي، فـَُقْلتُ فـََرَجْعُت ِإَلى رَ : ِإْسَرائِيَل َوَخبَـْرتـُُهْم، قَالَ  يَا َرب
ِإن أُمَتَك َال ُيِطيُقوَن : َحط َعني َخْمًسا، قَالَ : َعني َخْمًسا، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى، فـَُقْلتُ 

تـََباَرَك  -بـَْيَن رَبي فـََلْم َأَزْل َأْرِجعُ : َذِلَك، فَاْرِجْع ِإَلى رَبَك فَاْسأَْلُه التْخِفيَف، قَالَ 
يَا ُمَحمُد، ِإنـُهن َخْمُس َصَلَواٍت ُكل : َحتى قَالَ  ،-َعَلْيِه السَالم -َوبـَْيَن ُموَسى -َوتـََعاَلى

َلْم يـَْعَمْلَها   َلٍة، ِلُكل َصَالٍة َعْشٌر، َفَذِلَك َخْمُسوَن َصَالًة، َوَمْن َهم ِبَحَسَنٍة فـَ يـَْوٍم َولَيـْ
َلْم يـَْعَمْلَها َلْم ُتْكَتْب كُ  ِتَبْت َلُه َحَسَنًة، فَِإْن َعِمَلَها ُكِتَبْت َلُه َعْشًرا، َوَمْن َهم ِبَسيَئٍة فـَ

تَـَهْيُت ِإَلى ُموَسى: َشْيًئا، فَِإْن َعِمَلَها ُكِتَبْت َسيَئًة َواِحَدًة، قَالَ  َعَلْيِه  -فـَنَـَزْلُت َحتى انـْ
َصلى اللُه  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ اْرِجْع ِإَلى رَبَك فَاْسأَْلُه التْخِفيَف، : تُُه، فـََقالَ فََأْخبَـرْ  -السالمُ 

   .}رواه أمحد والبخاري ومسلم{. }َقْد رََجْعُت ِإَلى رَبي َحتى اْسَتْحيَـْيُت ِمْنهُ  :- َعَلْيِه َوَسلمَ 
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  566: الحديث رقم       

ُهَما -َعْن َماِلِك ْبِن َصْعَصَعةَ  َكَذِلكَ ْبِن َماِلٍك   َعْن أََنسَ                      َأن َنِيب اللهِ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
َلِة ُأْسرَِي ِبهِ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ثـَُهْم َعْن لَيـْ َنَما أَنَا ِفي اْلَحِطيمِ  {:ًفقالَ  َحد              بـَيـْ
َا قَ  - َما : قَاَل، َوَسِمْعُتُه يـَُقولُ  ِجًعا، ِإْذ أَتَاِني آٍت فـََقدْ ُمْضطَ  -ِفي اْلِحْجرِ  :الَ َوُرمب َفَشق

ِمْن ثـُْغَرِة َحنْرِِه ِإَىل : فـَُقْلُت لِْلَجاُروِد َوُهَو ِإَىل َجْنِيب َما يـَْعِين ِبِه، قَالَ بـَْيَن َهِذِه ِإَلى َهِذِه، 
ْعُتُه يـَُقولُ ، ِشْعَرتِهِ  ْلِبي، ثُم أُتِيُت ِبَطْسٍت ِمْن : َومسَِ ِمْن َقصِه ِإَلى ِشْعَرتِِه، فَاْسَتْخَرَج قـَ

ْلِبي ثُم ُحِشَي ثُم ُأِعيَد، ثُم أُتِيُت ِبَدابٍة ُدوَن اْلبَـْغِل  َذَهٍب َمْمُلوَءٍة ِإيَمانًا، فـَُغِسَل قـَ
ُهَو اْلبـُرَاُق يَا أَبَا َمحَْزَة قَاَل أََنٌس نـََعْم َيَضُع َخْطَوُه : َل َلُه اْجلَاُرودُ فـََقا. َوفـَْوَق اْلِحَماِر، أَبـَْيضَ 

َيا، فَاْستَـْفَتَح ِعْنَد أَْقَصى طَْرِفِه،  نـْ َماَء الدى أََتى السَفُحِمْلُت َعَلْيِه فَاْنطََلَق ِبي ِجْبرِيُل َحت
َوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه؟ : ُمَحمٌد، ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن َهَذا؟ قَالَ : َفِقيلَ 
فـََلما َخَلْصُت فَِإَذا ِفيَها آَدُم . َمْرَحًبا بِِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء، فَـَفَتحَ : نـََعْم، ِقيلَ : قَالَ 

َمْرَحًبا بِاِالْبِن : د السَالَم ثُم قَالَ فـََقاَل، َهَذا أَبُوَك آَدُم، َفَسلْم َعَلْيِه، َفَسلْمُت َعَلْيِه فـَرَ 
ثُم َصِعَد ِبي َحتى أََتى السَماَء الثانَِيَة فَاْستَـْفَتَح، ِقيَل َمْن َهَذا؟ . الصاِلِح َوالنِبي الصاِلحِ 

نـََعْم، ِقيَل : لَْيِه؟ قَالَ َوَقْد ُأْرِسَل إِ : ُمَحمٌد، ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : قَالَ 
َنا اْلَخاَلِة،  َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء فـََفَتَح، فـََلما َخَلْصُت ِإَذا َيْحَيى َوِعيَسى َوُهَما ابـْ

الصاِلِح  َمْرَحًبا بِاْألَخِ : َهَذا َيْحَيى َوِعيَسى، َفَسلْم َعَلْيِهَما، َفَسلْمُت فـََردا ثُم قَاَال : قَالَ 
ِجْبرِيُل، : َمْن َهَذا؟ قَالَ : َوالنِبي الصاِلِح، ثُم َصِعَد ِبي ِإَلى السَماِء الثالَِثِة فَاْستَـْفَتَح ِقيلَ 

نـََعْم، ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم : َوَقْد ُأْرِسَل ِإلَْيِه؟ قَالَ : ُمَحمٌد، ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِقيلَ 
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َهَذا يُوُسُف َفَسلْم َعَلْيِه، َفَسلْمُت : َمِجيُء َجاَء فـََفَتَح، فـََلما َخَلْصُت ِإَذا يُوُسُف قَالَ الْ 
َمْرَحًبا بِاْألَِخ الصاِلِح َوالنِبي الصاِلِح، ثُم َصِعَد ِبي َحتى َأَتى السَماَء : َعَلْيِه فـََرد ثُم قَالَ 

: ُمَحمٌد، ِقيلَ : َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : ْفَتَح، ِقيَل َمْن َهَذا؟ قَالَ الراِبَعَة فَاْستَـ 
نـََعْم، ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء فـََفَتَح، فـََلما َخَلْصُت ِإَلى : َوَقْد ُأْرِسَل ِإلَْيِه؟ قَالَ 

َمْرَحًبا بِاْألَِخ : َعَلْيِه، َفَسلْمُت َعَلْيِه فـََرد ثُم قَالَ َهَذا ِإْدرِيُس َفَسلْم : ِإْدرِيَس قَالَ 
َمْن : الصاِلِح َوالنِبي الصاِلِح، ثُم َصِعَد ِبي َحتى أََتى السَماَء اْلَخاِمَسَة فَاْستَـْفَتَح، ِقيلَ 

نـََعْم، : ؟ قَالَ  َوَقْد ُأْرِسَل ِإلَْيهِ : يلَ ُمَحمٌد، قِ : ؟ قَالَ  َوَمْن َمَعكَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َهَذا؟ قَالَ 
َهَذا َهارُوُن َفَسلْم : َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء، فـََلما َخَلْصُت فَِإَذا َهاُروُن، قَالَ : ِقيلَ 

ي الصاِلِح، ثُم َصِعَد ِبي َمْرَحًبا بِاْألَِخ الصاِلِح َوالنبِ : َعَلْيِه، َفَسلْمُت َعَلْيِه فـََرد ثُم قَالَ 
َوَمْن َمَعَك؟ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َحتى أََتى السَماَء الساِدَسَة فَاْستَـْفَتَح، ِقيَل َمْن َهَذا؟ قَالَ 

، نـََعْم، ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاءَ : ؟ قَالَ  َوَقْد ُأْرِسَل ِإلَْيهِ : ُمَحمٌد، ِقيلَ : قَالَ 
: َهَذا ُموَسى َفَسلْم َعَلْيِه، َفَسلْمُت َعَلْيِه فـََرد ثُم قَالَ : فـََلما َخَلْصُت فَِإَذا ُموَسى قَالَ 

: ؟ قَالَ  َما يـُْبِكيكَ : َمْرَحًبا بِاْألَِخ الصاِلِح َوالنِبي الصاِلِح، فـََلما َتَجاَوْزُت َبَكى، ِقيَل َلهُ 
ًما بُِعَث بـَْعِدي َيْدُخُل اْلَجنَة ِمْن أُمِتِه َأْكثـَُر ِممْن َيْدُخُلَها ِمْن أُمِتي، ثُم أَْبِكي ِألَن ُغَال 

: َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َصِعَد ِبي ِإَلى السَماِء الساِبَعِة، ِقيَل َمْن َهَذا؟ َقالَ 
نـََعْم، ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء، فـََلما : قَالَ  َوَقْد ُأْرِسَل ِإلَْيِه؟: ُمَحمٌد، ِقيلَ 

َراِهيُم، قَالَ  َفَسلْمُت َعَلْيِه فـََرد السَالَم : َهَذا أَبُوَك َفَسلْم َعَلْيِه، قَالَ : َخَلْصُت فَِإَذا ِإبـْ
ُقَها َمْرَحًبا بِاِالْبِن الصاِلِح َوالنِبي الصاِلِح، : قَالَ  ثُم رُِفَعْت ِإَلي ِسْدرَُة اْلُمْنتَـَهى، فَِإَذا نـَبـْ

َوِإَذا َأْربـََعُة : ِمْثُل ِقَالِل َهَجَر، َوِإَذا َورَقـَُها ِمْثُل آَذاِن اْلِفيَـَلِة، قَاَل َهِذِه ِسْدرَُة اْلُمْنتَـَهى



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

368 

َهاٍر، نـَْهَراِن بَاِطَناِن َونـَْهَراِن ظَاِهَراِن، فـَُقْلتُ  َأما اْلَباِطَناِن : َهَذاِن يَا ِجْبرِيُل؟ قَالَ  َما: أَنـْ
 رُِفَع ِلي اْلبَـْيُت اْلَمْعُموُر، ثُم يُل َواْلُفَراُت، ثُماِهَراِن فَالنا الظِة، َوَأمنَـْهَراِن ِفي اْلَجن فـَ

ِهَي اْلِفْطَرُة : ْذُت اللَبَن، فـََقالَ أُتِيُت بِِإنَاٍء ِمْن َخْمٍر َوِإنَاٍء ِمْن لََبٍن َوِإنَاٍء ِمْن َعَسٍل، فََأخَ 
َها َوأُمُتكَ  ثُم ُفِرَضْت َعَلي الصَلَواُت َخْمِسيَن َصَالًة ُكل يـَْوٍم، فـََرَجْعُت : الِتي أَْنَت َعَليـْ

ِإن : ، قَالَ أُِمْرُت ِبَخْمِسيَن َصَالًة ُكل يـَْومٍ : ِبَما أُِمْرَت؟ قَالَ : َفَمَرْرُت َعَلى ُموَسى فـََقالَ 
َلَك،  أُمَتَك َال َتْسَتِطيُع َخْمِسيَن َصَالًة ُكل يـَْوٍم، َوِإني َواللِه َقْد َجرْبُت الناَس قـَبـْ
َوَعاَلْجُت بَِني ِإْسَرائِيَل َأَشد اْلُمَعاَلَجِة، فَاْرِجْع ِإَلى رَبَك فَاْسأَْلُه التْخِفيَف ِألُمِتَك، 

َوَضَع َعني َعْشًرا، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه، فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعني فـََرَجْعُت فَـ 
َعْشًرا، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه، فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعني َعْشًرا، فـََرَجْعُت ِإَلى 

َواٍت ُكل يـَْوٍم، فـََرَجْعُت فـََقاَل ِمثْـَلُه، ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه، فـََرَجْعُت فَأُِمْرُت ِبَعْشِر َصلَ 
ِبَم أُِمْرَت؟ قـُْلُت : فـََرَجْعُت فَأُِمْرُت ِبَخْمِس َصَلَواٍت ُكل يـَْوٍم، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى فـََقالَ 

ُكل يـَْوٍم،   ِإن أُمَتَك َال َتْسَتِطيُع َخْمَس َصَلَواتٍ : أُِمْرُت ِبَخْمِس َصَلَواٍت ُكل يـَْوٍم، قَالَ 
َلَك، َوَعاَلْجُت بَِني ِإْسَرائِيَل َأَشد اْلُمَعاَلَجِة، فَاْرِجْع ِإَلى رَبَك  َوِإني َقْد َجرْبُت الناَس قـَبـْ

َسأَْلُت رَبي َحتى اْسَتْحيَـْيُت، َوَلِكني َأْرَضى َوُأَسلُم،  :قَالَ فَاْسأَْلُه التْخِفيَف ِألُمِتَك، 
  .}رواه البخاري{. }َأْمَضْيُت َفرِيَضِتي َوَخفْفُت َعْن ِعَباِدي: فـََلما َجاَوْزُت نَاَدى ُمَنادٍ : قَالَ 

  567: الحديث رقم       

َوَقْد {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -عنِ النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِىب ُهَريـَْرةَ         
فَِإَذا رَُجٌل َضْرٌب َجْعٌد َكأَنُه ِمْن  ،فَِإَذا ُموَسى قَاِئٌم ُيَصلى ،رَأَيـْتُِني ِفي َجَماَعٍة ِمَن األَنِْبَياءِ 
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َرُب الناِس ِبِه َشبَـًها  ،قَاِئٌم ُيَصلي -َعَلْيِه السَالمُ  - َوِإَذا ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ  ،رَِجاِل َشُنوَءةَ  َأقـْ
َراِهيم ،َمْسُعوٍد الثـَقِفي  ُعْرَوُة ْبنُ  َأْشَبُه الناِس ِبِه  ،قَاِئٌم ُيَصلى -َعَلْيِه السَالمُ  - َوِإَذا ِإبـْ
  .}رواه مسلم{. }َفَحاَنِت الصَالُة فََأَمْمتـُُهمْ ، َصاِحُبُكمْ 

  568: الحديث رقم       

           :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - النِيب عن ِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  سَ َعْن أَنَ         
َنَما أَنَا َأِسيُر ِفي اْلَجنةِ { َتاُه ِقَباُب الدر اْلُمَجوفِ ،بـَيـْ َما َهَذا يَا : قـُْلتُ ،ِإَذا أَنَا بِنَـَهٍر َحافـَ

 رواه{. }ِمْسٌك َأْذفـَرُ  - هُ ينُ طِ أو  - يُبهُ فَِإَذا طِ ،اْلَكْوثـَُر الِذي َأْعطَاَك رَبكَ : ؟ قَالَ  ِجْبرِيلُ 
  .}وغريهمالبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي

  569: الحديث رقم       

َرِضَي اللُه  -َكاَن أَبُو َذر اْلِغَفارِي : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  سَ َعْن أَنَ         
ُفِرَج َسْقُف بـَْيِتي َوأَنَا ِبَمكَة، {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ ُحيَدُث،  -َعْنهُ 

نَـَزَل ِجْبرِيُل فـََفَرَج َصْدِري، ثُم َغَسَلُه ِمْن َماِء زَْمَزَم، ثُم َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٍء  فـَ
ِفي َصْدِري ثُم َأْطبَـَقُه، ثُم َأَخَذ بَِيِدي فـََعَرَج ِبي ِإَلى السَماِء، فـََلما  ِحْكَمًة َوِإيَمانًا فَأُْفرَِغَتا

َيا ِإَذا رَُجٌل َعْن َيِميِنِه َأْسِوَدٌة َوَعْن َيَسارِِه َأْسِوَدٌة، فَِإَذا َنَظَر ِقَبَل َيمِ  نـْ َماَء الديِنِه َعَلْونَا الس
: َمْرَحًبا بِالنِبي الصاِلِح َواالْبِن الصاِلِح، قَالَ : َماِلِه َبَكى، فـََقالَ َضِحَك، َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل شِ 

َهَذا آَدُم، َوَهِذِه اَألْسِوَدُة َعْن َيِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه َنَسُم : يَا ِجْبرِيُل، َمْن َهَذا ؟ قَالَ : قـُْلتُ 
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 ُهْم َأْهُل اْلَجن ِة، َواَألْسِوَدُة َعْن ِشَماِلِه َأْهُل الناِر، فَِإَذا َنَظَر ِقَبَل بَِنيِه، فََأْهُل اْلَيِميِن ِمنـْ
  .}وغريهم البخاري ومسلمأمحد و  رواه{. }َيِميِنِه َضِحَك، َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل ِشَماِلِه َبَكى

  570: الحديث رقم       

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأن َرُسوَل اللهِ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َعَلى أُمِتي َخْمِسيَن َصَالًة فـََرَجْعُت ِبَذِلَك َحتى  - َعز َوَجل  - فـََفَرَض اللهُ {: قَالَ  - َوَسلمَ 

َصَالًة، فـََرَض َخْمِسيَن : َما فـََرَض اللُه َلَك َعَلى أُمِتَك؟ قـُْلتُ : َمَرْرُت َعَلى ُموَسى فـََقالَ 
فـََرَجْعُت : فَاْرِجْع ِإَلى رَبَك فَِإن أُمَتَك َال ُتِطيُق َذِلَك، فـََراَجْعُت فـََوَضَع َشْطَرَها،: قَالَ 

رَاِجْع رَبَك فَِإن أُمَتَك َال ُتِطيُق، فـََراَجْعُت : َوَضَع َشْطَرَها، فـََقالَ : ِإَلى ُموَسى قـُْلتُ 
اْرِجْع ِإَلى رَبَك فَِإن أُمَتَك َال ُتِطيُق َذِلَك، فـََراَجْعُتُه : ُت ِإلَْيِه فـََقالَ فـََوَضَع َشْطَرَها، فـََرَجعْ 

: فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى فـََقالَ . ِهَي َخْمٌس، َوِهَي َخْمُسوَن، َال يـَُبدُل اْلَقْوُل َلَدي : فـََقالَ 
تَـَهى ِبي ِإَلى ِسْدرَِة اْسَتْحيَـْيُت ِمْن رَبي، : رَاِجْع رَبَك، فـَُقْلتُ  ثُم اْنطََلَق ِبي َحتى انـْ

. }اْلُمْنتَـَهى، َوَغِشيَـَها أَْلَواٌن َال َأْدِري َما ِهَي، ثُم ُأْدِخْلُت اْلَجنَة فَِإَذا ِفيَها َحَباِيُل اللْؤُلؤ
  .}البخاري رواه{

  571: الحديث رقم       

َلما  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبنِ         
ُتِهَي ِبِه ِإَلى ِسْدرَِة اْلُمْنتَـَهى، َوِهَي ِفي السَماِء  ،- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُأْسرَِي بِهِ  انـْ

َها يـَْنَتِهي َما يـُْعَرُج ِبهِ  َها يـَْنَتِهي َما يـُْهَبُط بِِه  الساِدَسِة ِإلَيـْ َها، َوِإلَيـْ يـُْقَبُض ِمنـْ ِمَن اَألْرِض فـَ
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َها، قَالَ  : قَالَ  -}16.سورة النجم{-ِإْذ يـَْغَشى السْدرََة َما يـَْغَشى: ِمْن فـَْوِقَها فـَيـُْقَبُض ِمنـْ
ُأْعِطَي : َوَسلَم َثَالثًا فَُأْعِطَي َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيهِ : فـََراٌش ِمْن َذَهٍب ؟ قَالَ 

الصَلَواِت اْلَخْمَس، َوُأْعِطَي َخَواتِيَم ُسورَِة اْلبَـَقَرِة، َوُغِفَر ِلَمْن َلْم ُيْشِرْك بِاللِه ِمْن أُمِتِه 
  .}وغريه مسلمرواه {. }َشْيًئا اْلُمْقِحَماتُ 

  572: الحديث رقم       

َلَقْد { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - عنِ النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِىب ُهَريـْرَةَ         
رَأَيـْتُِني َوأَنَا ِفي اْلِحْجِر َوقـَُرْيٌش َتْسأَلُِني َعْن َمْسَراَي، َفَسأَُلوِني َعْن َأْشَياَء ِمْن بـَْيِت 

َها، فَ  ِلي أَْنظُُر  -تـََباَرَك َوتـََعاَلى -ُكرِْبُت َكْربًا َما ُكرِْبُت ِمثْـَلُه، فـََرفـََعُه اللهُ اْلَمْقِدِس َلْم أُْثِبتـْ
تُِني ِفي َجَماَعٍة ِمَن األَْنِبَياِء، فَِإَذا َبْأتـُُهْم ِبِه، َوَقْد رَأَيـْ  ِإلَْيِه، َما َيْسأَُلوِني َعْن َشْيٍء ِإال أَنـْ

ْرٌب َجْعٌد، َكأَنُه ِمْن رَِجاِل َشُنوَءَة، َوِإَذا ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ُموَسى قَاِئٌم ُيَصلي، رَُجٌل ضَ 
َراِهيمُ  ، َوِإَذا ِإبـْ َقِفياِس ِبِه َشبَـًها ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد الثـي، َأقْـَرُب النالمُ  -ُيَصلَعَلْيِه الس - 

َفَحاَنِت الصالُة فََأَمْمتـُُهْم، فـََلما  ،-ِين نـَْفَسهُ يـَعْ  -قَاِئٌم ُيَصلي، َأْشَبُه الناِس بِِه َصاِحُبُكمْ 
يَا ُمَحمُد، َهَذا َماِلٌك َصاِحُب الناِر َفَسلْم َعَلْيِه، : فـََرْغُت ِمَن الصالِة، قَاَل ِلي قَاِئلٌ 

َبَدأَِني بِالسالمِ    .}رواه مسلم{. }فَاْلتَـَفت ِإلَْيِه فـَ

  573: الحديث رقم       
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ُهما -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
بـَْتِني قـَُرْيٌش ُقْمُت ِفي اْلِحْجِر، َفَجَال اللُه ِلي بـَْيَت اْلَمْقِدِس، َفطَِفْقُت  {:قَالَ  ا َكذَلم

  .}البخاري ومسلم خمتصرا رواه{. }اتِِه َوأَنَا أَْنظُُر ِإلَْيهِ ُأْخِبُرُهْم َعْن آيَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             ****    
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05  

  هِ بِ  قُ ل عَ تَـ ا يَـ مَ وَ  ي وِ بَ الن  جُ هَ نْـ مَ لْ اَ : ابُ بَ 
  مِ َال سْ اْإلِ وَ  انِ يمَ اْإلِ  ةِ ح ي صِ فِ  طٌ رْ شَ  ولِ سُ الر  ةُ ب حَ مَ 

  
  .}نبياءسورة األ{) 107(َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال رَْحَمًة لِْلَعاَلِميَن  :تعاىلقال         

ُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه أُمَهاتـُُهْم  :وقال تعاىل           .}06. األحزاب{النِبي َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَنـْ

َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم  :قال تعاىلو          ُقْل ِإْن َكاَن َآبَاؤُُكْم َوأَبـْ
ُتُموَها َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحب ِإلَْيُكْم ِمَن اللِه  تَـَرفـْ َوَأْمَواٌل اقـْ

تَـرَ  بُصوا َحتى يَْأِتَي اللُه بِأَْمرِِه َواللُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه فـَ
  .}سورة التوبة{) 24(

َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكل َشْيٍء َفَسَأْكتُبـَُها لِلِذيَن يـَتـُقوَن َويـُْؤتُوَن الزَكاَة  :قال تعاىلو         
الِذيَن يـَتِبُعوَن الرُسوَل النِبي اْألُمي الِذي َيِجُدونَُه  )156(ْؤِمُنوَن َوالِذيَن ُهْم ِبَآيَاتَِنا يُـ 

 َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحل ْنِجيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِفي التـْورَاِة َواْإلِ
ُهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الِتي َكاَنْت َعَلْيِهْم  َلُهُم الطيَباِت َوُيَحرُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئثَ  َوَيَضُع َعنـْ

 فَالِذيَن َآَمُنوا ِبِه َوَعزُروُه َوَنَصُروُه َواتـبَـُعوا النوَر الِذي أُْنِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
ِإلَْيُكْم َجِميًعا الِذي َلُه ُمْلُك السَماَواِت ُقْل يَا أَيـَها الناُس ِإني َرُسوُل اللِه  )157(
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بِاللِه  َواْألَْرِض َال ِإَلَه ِإال ُهَو ُيْحِيي َويُِميُت َفَآِمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلِه النِبي اْألُمي الِذي يـُْؤِمنُ 
  .}عرافسورة األ{) 158(وََكِلَماتِِه َواتِبُعوُه َلَعلُكْم تـَْهَتُدوَن 

ــنَـُهْم  :قـال تعــاىلو          اُء َعلَـى اْلُكفــاِر رَُحَمــاُء بـَيـْ ِذيَن َمَعــُه َأِشــدــِه َوالــٌد َرُســوُل الل ُمَحم
ًعــا ُســجًدا يـَْبتَـغُــوَن َفْضـــًال ِمــَن اللــِه َوِرْضــَوانًا ِســـيَماُهْم ِفــي ُوُجــوِهِهْم ِمــْن أَثَـــِر  ــَراُهْم رُك تـَ

ـــْورَاِة وَ  ـــثـَُلُهْم ِفـــي التـ ـــَك َم ـــُجوِد َذِل ـــَآَزرَُه الس ْنِجيـــِل َكـــَزرٍْع َأْخـــَرَج َشـــْطَأُه َف ـــثـَُلُهْم ِفـــي اْإلِ َم
فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزراَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفـاَر َوَعـَد اللـُه الـِذيَن َآَمنُـوا 

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما    .}سورة الفتح{) 29(َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت ِمنـْ

لِتـُْؤِمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلِه َوتـَُعزُروُه  )8(ِإنا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًرا َوَنِذيًرا  :قال تعاىلو         
َه َيُد اللِه فـَْوَق ِإن الِذيَن يـَُباِيُعوَنَك ِإنَما يـَُباِيُعوَن الل  )9(َوتـَُوقـُروُه َوُتَسبُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًال 

أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإنَما يـَْنُكُث َعَلى نـَْفِسِه َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللَه َفَسيـُْؤتِيِه 
  .}سورة الفتح{) 10(َأْجًرا َعِظيًما 

  574 :الحديث رقم        

ِإن { :قَالَ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 َمثَِلي َوَمَثَل األَنِْبَياِء ِمْن قـَْبِلي، َكَمَثِل رَُجٍل بـََنى بـَْيًتا فََأْحَسَنُه َوَأْجَمَلُه، ِإال َمْوِضَع لَِبَنةٍ 

َفَجَعَل الناُس َيطُوُفوَن ِبِه، َويـَْعَجُبوَن َلُه، َويـَُقوُلوَن َهال ُوِضَعْت َهِذِه اللِبَنُة ؟ ِمْن زَاِويٍَة، 
  .}رواه البخاري، وملسلم مثله{ .}فَأَنَا اللِبَنُة َوأَنَا َخاِتُم النِبيينَ : قَالَ 

  575: الحديث رقم        
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -سٍ نَ أَ  نْ عَ         
َأْن َيُكوَن اللُه َوَرُسولُُه َأَحب ِإلَْيِه ِمما : َثالٌث َمْن ُكن ِفيِه َوَجَد َحالَوَة اِإليَمانِ {:يـَُقولُ 

 اْلَعْبَد ال ُيِحب هِ ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبُه ِإال لِل-  َوَجل َوَأْن َيْكَرَه َأْن يـَْرِجَع ِفي اْلُكْفِر  ،-َعز
َقَذُه اللُه ِمْنُه، َكَما َيْكَرُه َأْن يـُْلَقى ِفي النار   .}رواه البخاري ومسلم{.}بـَْعَد ِإْذ أَنـْ

  576 :الحديث رقم        

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوَل اللهِ : قَالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن أََنسٍ         
محد رواه أ{.}َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتى َأُكوَن َأَحب ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالناِس َأْجَمِعينَ { 

  }والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة

  577 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ُكنا َمَع َرُسوِل اللهِ :قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْبِد اللِه ْبِن ِهَشامٍ  َعنْ         
طاِب، فـََقاَل َلُه ُعَمرُ  - َوَسلمَ  َواللِه يَا َرُسوَل اللِه ألَْنَت َأَحب : َوُهَو آِخٌذ بَِيِد ُعَمَر ْبِن اخلَْ

ال، َوالِذي {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِإَيل ِمْن ُكل َشْيٍء ِإال نـَْفِسي، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 
َفأَْنَت اآلَن، َواللِه، َأَحب : قَاَل ُعَمرُ وَن َأَحب ِإلَْيَك ِمْن نـَْفِسِك، نـَْفِسي بَِيِدِه، َحتى َأكُ 

  .}رواه البخاري{. }اآلَن يَا ُعَمرُ : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  ِإَيل ِمْن نـَْفِسي،

  578 :الحديث رقم        

ُهما - اْبِن َعباسٍ  َعنِ          َصلى  - َأن أَْعَمى َكاَنْت َلُه أُم َوَلٍد َتْشُتُم النِيب  - َرِضَي اُهللا َعنـْ
َزِجرُ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  َهاَها َفَال تـَْنَتِهي، َويـَْزُجرَُها َفَال تـَنـْ فـََلما َكاَنْت : قَالَ . َوتـََقُع ِفيِه، فـَيَـنـْ
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َلٍة َجَعَلْت تـََقُع ِيف  َوَتْشُتُمُه، َفَأَخَذ اْلِمْغَوَل فـََوَضَعُه ِيف  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -النِيب  َذاَت لَيـْ
َها ِطْفٌل فـََلطَخْت َما ُهَناَك بِالدمِ  َها فـََقتَـَلَها، فـََوَقَع بـَْنيَ رِْجَليـْ فـََلما َأْصَبَح، . َبْطِنَها، َواتَكَأ َعَليـْ

أَْنُشُد اللَه رَُجًال {:، َفَجَمَع الناَس، فـََقالَ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ ذُِكَر َذِلَك لَِرُسوِل 
فـََقاَم اْألَْعَمى يـََتَخطى الناَس َوُهَو يـَتَـزَْلَزُل َحىت قـََعَد . فـََعَل َما فـََعَل، ِلي َعَلْيِه َحق ِإال قَامَ 

 ِيبى  -بـَْنيَ َيَدْي النمَ َصلُه َعَلْيِه َوَسلِه، أَنَا َصاِحبـَُها، َكاَنْت : فـََقالَ  -الليَا َرُسوَل الل
َها ابـَْناِن ِمْثُل اللؤْ  َزِجُر، َوِيل ِمنـْ ُلَؤتـَْنيِ، َتْشُتُمَك َوتـََقُع ِفيَك، َفأَنـَْهاَها َفَال تـَْنَتِهي َوأَْزُجرَُها َفَال تـَنـْ

اَن اْلَبارَِحَة َجَعَلْت َتْشُتُمَك َوتـََقُع ِفيَك، َفَأَخْذُت اْلِمْغَوَل فـََوَضْعُتُه وََكاَنْت ِيب َرِفيَقًة، فـََلما كَ 
َها َحىت قـَتَـْلتـَُها َأَال اْشَهُدوا  :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـََقاَل النِيب . ِيف َبْطِنَها َواتَكْأُت َعَليـْ

هذا حديث صحيح على شرط مسلم : والنسائي واحلاكم وقالرواه أبو داود بسند صحيح { .}َأن َدَمَها َهَدرٌ 
  }صحيح: رواته ثقات، وقال األلباين يف صحيح أيب داود: بلوغ املرام: ومل خيرجاه ووافقه الذهيب، وقال ابن حجر يف

  579 :الحديث رقم        

يَا َرُسوَل اِهللا، َمَىت الساَعُة ؟ : الَ قَ َأن َرُجًال  - َعْنهُ َرِضَي اُهللا  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َال، ِإال َأين : ؟ قَالَ  َوَماَذا َأْعَدْدَت لِلساَعةِ  {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ  َقالَ ف

َفَما َفرِْحَنا ِبَشْيٍء بـَْعَد اِإلْسَالِم : اَل أََنسٌ قَ  .فَِإنَك َمَع َمْن َأْحَبْبتَ : ُأِحب اَهللا َوَرُسوَلُه، قَالَ 
 ِيبمَ  -فـََرَحَنا ِبَقْوِل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَك َمَع َمْن َأْحَبْبتَ : - َصلَرُسوَل : قَالَ  .ِإن َفأَنَا ُأِحب

َوأَبَا َبْكٍر َوُعَمَر، َوأَنَا أَْرُجو َأْن َأُكوَن َمَعُهْم ِحلُيب ِإياُهْم َوِإْن   -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اهللاِ 
   .}رواه أمحد  وُمْسلم{. }ُكْنُت الَ أَْعَمْل ِبَعَمِلِهمْ 

  580: الحديث رقم        
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َرنَا َواْبَن َخْريِنَا : َأن َرُجًال قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن أََنسٍ          يَا ُحمَمُد، يَا َخيـْ
يَا أَيـَها الناُس، ُقوُلوا بَِقْوِلُكْم َوال َيْستَـْهوُِكُم الشْيطَاُن؛ أَنَا { :َوَسيَدنَا َواْبَن َسيِدنَا، فـََقالَ 

َزلَِني اللهُ ُمَحمٌد َعْبُد اللِه َوَرُسولُُه، َما َأَحب َأْن تـَْرفَـ  رواه {. }ُعوِني فـَْوَق َمْنزِلَِتي الِتي أَنـْ
اسناده : ، وقال األلباين يف السلسلة الصحيةقال اإلمام ابن عثيمني رواه النسائي بسند جيدأمحد وابن حبان، و 

  .}صحيح على شرط مسلم، وصححه يف غاية املرام

  581: الحديث رقم        

طابِ َعْن ُعَمَر ْبِن          َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - اخلَْ
َال ُتْطُروِني َكَما َأْطَرِت النَصاَرى ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم، فَِإنَما أَنَا َعْبُد اللِه {:- َوَسلمَ 

  .}ُمتَـَفق عليه{ .}َوَرُسولُهُ 

  582: الحديث رقم        

َمثَِلي { :قَالَ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َجابِرٍ         
 ُهنَوَمثـَُلُكْم، َكَمَثِل رَُجٍل َأْوَقَد نَارًا، َفَجَعَل اْلَجَناِدُب َواْلَفَراُش يـََقْعَن ِفيَها، َوُهَو َيُذبـ

َها َوأَنَا آِخٌذ  ُتْم تـََفلُتوَن ِمْن َيِديَعنـْ رواه مسلم، وكذلك البخاري { .}ِبُحَجزُِكْم َعْن النارِ، َوأَنـْ
  .}-رضي اهللا عنه -مثله عن أيب هريرة

  
  

  .هِ ولِ بُ قَـ وَ  لِ مَ عَ الْ ِصحِة لِ  طٌ رْ شَ  ولِ سُ الر  ةُ عَ ابَـ تَ مُ 
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ُتْم َتْسَمُعوَن  :قال تعاىل         يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَرُسوَلُه َوَال تـََولْوا َعْنُه َوأَنـْ
ِإن َشر الدَواب ِعْنَد اللِه  )21(َوَال َتُكونُوا َكالِذيَن قَاُلوا َسِمْعَنا َوُهْم َال َيْسَمُعوَن  )20(

  .}سورة األنفال{) 22(َال يـَْعِقُلوَن الصم اْلُبْكُم الِذيَن 

تَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروا  :قال تعاىلو          َوَأِطيُعوا اللَه َوَرُسوَلُه َوَال تـََنازَُعوا فـَ
  .}نفالسورة األ{) 46(ِإن اللَه َمَع الصاِبرِيَن 

ُقْل َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل فَِإْن تـََولْوا فَِإنَما َعَلْيِه َما ُحمَل  :قال تعاىلو         
ْلُتْم َوِإْن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدوا َوَما َعَلى الرُسوِل ِإال اْلَبَالُغ اْلُمِبيُن  سورة {) 54(َوَعَلْيُكْم َما ُحم

  .}النور

اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل فَِإْن تـََولْيُتْم فَِإنَما َعَلى َرُسولَِنا اْلَبَالُغ  َوَأِطيُعوا :قال تعاىلو         
  .}سورة التغابن{ )12( اْلُمِبينُ 

َمْن يُِطِع الرُسوَل فـََقْد َأطَاَع اللَه َوَمْن تـََولى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم  :قال تعاىلو         
  .}النساء سورة{) 80(َحِفيظًا 

َعَم اللُه َعَلْيِهْم ِمَن  :قال تعاىلو          َوَمْن ُيِطِع اللَه َوالرُسوَل فَُأولَِئَك َمَع الِذيَن أَنـْ
يِقيَن َوالشَهَداِء َوالصاِلِحيَن َوَحُسَن ُأولَِئَك رَِفيًقا  ديَن َوالصِبيَذِلَك اْلَفْضُل ِمَن  )69(الن

  .}سورة النساء{) 70(ى بِاللِه َعِليًما اللِه وََكفَ 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال لُِيطَاَع بِِإْذِن اللِه َوَلْو أَنـُهْم ِإْذ ظََلُموا  :قال تعاىلو         
ُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا اللَه َواْستَـْغَفَر َلُهُم الرُسوُل َلَوَجُدوا اللَه تـَوابًا رَِحيًما   )64(أَنـْ
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ُفِسِهْم َحَرًجا فَ  نَـُهْم ثُم َال َيِجُدوا ِفي أَنـْ َال َورَبَك َال يـُْؤِمُنوَن َحتى ُيَحكُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
  .}سورة النساء{) 65(ِمما َقَضْيَت َوُيَسلُموا َتْسِليًما 

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبوَن اللَه فَاتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللُه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم  :قال تعاىلو         
ُقْل َأِطيُعوا اللَه َوالرُسوَل فَِإْن تـََولْوا فَِإن اللَه َال ُيِحب اْلَكاِفرِيَن  )31(َواللُه َغُفوٌر رَِحيٌم 

  .}سورة آل عمران{) 32(

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم  :قال تعاىلو          ْلَيْحَذِر الِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ فـَ
  .}سورة النور{) 63(َعَذاٌب أَلِيٌم 

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللُه َوَرُسولُُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُهُم  :قال تعاىلو         
  .}األحزاب سورة{) 36(اْلِخيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِص اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضل َضَالًال ُمِبيًنا 

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلِه َولِلرُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم  :قال تعاىلو         
ْلِبِه َوأَنُه ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن    .}نفالسورة األ{) 24(َواْعَلُموا َأن اللَه َيُحوُل بـَْيَن اْلَمْرِء َوقـَ

ُبوا َلَك فَاْعَلْم أَنَما يـَتِبُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضل ِممَن فَِإْن َلْم َيْسَتِجي :قال تعاىلو         
  .}سورة القصص{) 50(اتـَبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن اللِه ِإن اللَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِميَن 

َعثـُُهُم اللُه ثُم ِإلَْيِه  :قال تعاىلو          ِإنَما َيْسَتِجيُب الِذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يـَبـْ
  .}سورة األنعام{) 36(يـُْرَجُعوَن 
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تَـُهوا َواتـُقوا اللَه ِإن  :وقال تعاىل         َوَما َآتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ
  .}سورة احلشر{) 7(اللَه َشِديُد اْلِعَقاِب 

  583: الحديث رقم        

َرِضَي اهللاُ  -َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ  َلِقيُت َعْبَد اللِه ْبنَ : الَ ْبِن َيَساٍر، قَ  َعْن َعطَاءَ         
ُهما : ِيف التـْورَاِة، قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأْخِربِْين َعْن ِصَفِة َرُسوِل اللهِ : فـَُقْلتُ  -َعنـْ
يَأَيـَها النِبي ِإنا  {:َأَجْل َواللِه، ِإنُه َلَمْوُصوٌف ِيف التـْورَاِة بِبَـْعِض ِصَفِتِه ِيف اْلُقْرآنِ : فـََقالَ 

َوِحْرزًا ِلألُمييَن، أَْنَت َعْبِدي ، -}45. سورة األحزاب{-َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًرا َوَنِذيًرا
ْيُتَك اْلُمتَـوَكَل، لَْيَس ِبَفظ َوال َغِليٍظ، َوال َصخاٍب ِفي اَألْسَواِق، َوال َيْدَفُع  َوَرُسوِلي، َسم

لسيَئِة السيَئَة، َوَلِكْن يـَْعُفو َويـَْغِفُر، َوَلْن يـَْقِبَضُه اللُه تـََعاَلى َحتى يُِقيَم ِبِه اْلِملَة بِا
ًنا ُعْمًيا، َوآَذانًا ُصما، َوقـُُلوبًا : اْلَعْوَجاَء، بَِأْن يـَُقوُلوا ال ِإَلَه ِإال اللُه، َويـَْفَتُحوا ِبَها َأْعيـُ

       .}واه البخارير {. }ُغْلًفا

  584 :الحديث رقم        

ُهما -َعْبِد اللهِ  َجاِبَر ْبنِ َعْن          : لَ قا -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - أن النِيب  -َرِضَي اهللاُ َعنـْ
ِإن اْلَعْيَن نَاِئَمٌة : َوقَاَل بـَْعُضُهمْ . ِإنُه نَاِئمٌ : َجاَءْتني َمالَِئَكٌة وأنا نَاِئٌم، فـََقاَل بـَْعُضُهمْ {

ِإنُه : ِإن ِلَصاِحِبُكْم َهَذا َمَثًال، فَاْضرِبُوا َلُه َمَثًال، فـََقاَل بـَْعُضُهمْ : َواْلَقْلَب يـَْقظَاُن، فـََقاُلوا
َمثـَُلُه َكَمَثِل رَُجٍل بـََنى : ِإن اْلَعْيَن نَاِئَمٌة َواْلَقْلَب يـَْقظَاُن، فـََقاُلوا: َل بـَْعُضُهمْ نَاِئٌم، َوقَا

اَر، َوَأَكَل ِمَن  اِعَى َدَخَل الد َدارًا، َوَجَعَل ِفيَها َمْأُدبًَة، َوبـََعَث َداِعًيا، َفَمْن َأَجاَب الد



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

381 

 اَر َوَلْم يَْأُكْل ِمَن اْلَمْأُدبَِة، فـََقاُلوااْلَمْأُدبَِة، َوَمْن َلْم ُيِجِب الد ُلوَها : اِعَى، َلْم َيْدُخِل الدَأو
ِإن اْلَعْيَن نَاِئَمٌة َواْلَقْلَب يـَْقظَاُن، : ِإنُه نَاِئٌم، َوقَاَل بـَْعُضُهمْ : َلُه يـَْفَقْهَها، فـََقاَل بـَْعُضُهمْ 

اُر اْلَجنُة، َوالدا: فـََقاُلوا دٌ فَالدمَ  - ِعى ُمَحمُه َعَلْيِه َوَسلى اللًدا-َصلَفَمْن َأطَاَع ُمَحم ،          
َصلى اللُه َعَلْيِه  -فـََقْد َأطَاَع اللَه، َوَمْن َعَصى ُمَحمًدا -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

  .}رواه البخاري{. }لناسِ فـََقْد َعَصى اللَه، َوُمَحمٌد فـَْرٌق بـَْيَن ا -َوَسلمَ 

  585 :الحديث رقم        

    :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َوال يـَُهوِدي َوال َوالِذي نـَْفُس ُمَحمٍد بَِيِدِه، ال َيْسَمُع ِبي َأَحٌد ِمْن َهِذِه األُمِة، {

أمحد رواه {. }َنْصَراِني، َوَماَت َوَلْم يـُْؤِمْن بِالِذي ُأْرِسْلُت ِبِه، ِإال َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النارِ 
  .}مسلمو 

  586 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َكَذِلَك َأن َرُسوَل اللهِ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َمْن : يَا َرُسوَل اللِه َوَمْن يَْأَىب؟ قَالَ : قَاُلوا .ُكل أُمِتي َيْدُخُلوَن اْلَجنَة ِإال َمْن أََبى{:قَالَ 

  .}ومسلم وغريمهارواه البخاري { .}َأطَاَعِني َدَخَل اْلَجنَة، َوَمْن َعَصاِني فـََقْد أََبى

  587 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأيب ُهَريـَْرةَ  نْ عَ         
  .}رواه مسلم{ }َمْن َأطَاَعِني فـََقْد َأطَاَع اللَه، َوَمْن َعَصاِني فـََقْد َعَصى اللهَ {:قَالَ 
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  588 :الحديث رقم        

طابِ  - َرِضَي اللُه َعنـُْهما -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ           - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأن ُعَمَر ْبَن اخلَْ
 ِيبمَ  - أََتى النُه َعَلْيِه َوَسلى اللى  -َصلِبِكَتاٍب َأَصابَُه ِمْن بـَْعِض أَْهِل اْلُكُتِب، فَـَقرَأَُه َعل

 ِيبمَ  - النُه َعَلْيِه َوَسلى اللاِب؟{ :فـََغِضَب َوقَالَ  -َصلُكوَن ِفيَها يَا اْبَن اْلَخطِذي ! َأُمتَـَهوَوال
 ُيْخِبُروُكْم ِبَحق نـَْفِسي بَِيِدِه، َلَقْد ِجْئُتُكْم ِبَها بـَْيَضاَء نَِقيًة، َال َتْسأَُلوُهْم َعْن َشْيٍء فـَ

بُوا ِبِه، َأْو  ا َما فـَُتَكذُموَسى َكاَن َحي ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َلْو َأنُقوا ِبِه، َوال بَِباِطٍل فـَُتَصد
  .}رواه أمحد وحسنه األلباين يف اإلرواء{. }َوِسَعُه ِإال َأْن يـَتِبَعِني

  

  ةِ ن ى الس لَ عَ  ةِ امَ قَ تِ سْ اْإلِ  وبُ جُ وُ 

َوَأن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه َوَال تـَتِبُعوا السُبَل فـَتَـَفرَق ِبُكْم  :قال تعاىل        
  .}نعامسورة األ{) 153(َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصاُكْم بِِه َلَعلُكْم تـَتـُقوَن 

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللِه َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتـبَـَعِني َوُسْبَحاَن  :قال تعاىلو         
  .}سورة يوسف{) 108(اللِه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن 

َزْلَنا ِإلَْيَك الذْكَر لِتُبَـيَن لِلناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْم َولَ  :قال تعاىلو          َعلُهْم يـَتَـَفكُروَن َوأَنـْ
  .}سورة النحل{) 44(
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َلى ِفي بـُُيوِتُكن ِمْن َآيَاِت اللِه َواْلِحْكَمِة ِإن اللَه َكاَن  :قال تعاىلو          َواذُْكْرَن َما يـُتـْ
  .}سورة األحزاب{) 34(َلِطيًفا َخِبيًرا 

ُلو َعَلْيِهْم َآيَاِتَك َويـَُعلُمُهُم  :قال تعاىلو          ُهْم يـَتـْ رَبـَنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ
  .}سورة البقرة{) 129(اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويـُزَكيِهْم ِإنَك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 

َزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة  :قال تعاىلو          َواذُْكُروا نِْعَمَة اللِه َعَلْيُكْم َوَما أَنـْ
  .}سورة البقرة{) 231(يَِعُظُكْم ِبِه َواتـُقوا اللَه َواْعَلُموا َأن اللَه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم 

  .}سورة النجم{) 4(ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى  )3(َوَما يـَْنِطُق َعِن اْلَهَوى  :قال تعاىلو         

قًا ِلَما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب  :قال تعاىلو          ُمَصد َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحق َوأَنـْ
نَـُهْم ِبَما أَنـَْزَل اللُه َوَال تـَتِبْع َأْهَواءَ  ُهْم َعما َجاَءَك ِمَن اْلَحق َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكْم بـَيـْ

َهاًجا َوَلْو َشاَء اللُه َلَجَعَلُكْم أُمًة َواِحَدًة    .}48.سورة املائدة{ِلُكل َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

َوِإنُه  )43(فَاْسَتْمِسْك بِالِذي ُأوِحَي ِإلَْيَك ِإنَك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  :وقال تعاىل        
  .}سورة الزخرف{) 44(َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلوَن 

  589: الحديث رقم        

 :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
ِكَتاَب اللِه َوُسنِتى، َوَلْن يـَتَـَفرقَا َحتى يَرَِدا : َتِضلوا بـَْعَدُهَما َخلْفُت ِفيُكْم َشْيئَـْيِن، َلنْ {

مقدمة يف مصطلح احلديث  :يف رسالته -رمحه اهللا -قال الشيخ األلباينرواه الدارقطين، و {. }َعَلي اْلَحْوضَ 
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راجع باب وجوب . سندًا وصححهأخرجه مالك مرسًال، واحلاكم م: واحلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام
  .}الرجوع إىل السنة وحترمي خمالفتها

  590: الحديث رقم        

            :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُموَسى        
اْلُهَدى َواْلِعْلِم، َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثيِر َأَصاَب َأْرًضا َفَكاَن َمَثُل َما بـََعثَِني اللُه ِبِه ِمَن {

َها َأَجاِدُب َأْمَسَكِت  َبَتِت اْلَكَألَ َواْلُعْشَب اْلَكِثيَر، وََكاَنْت ِمنـْ َها نَِقيٌة قَِبَلِت اْلَماَء، فَأَنـْ ِمنـْ
َها طَائَِفًة ُأْخَرى ِإنَما  ،اْلَماَء، فـَنَـَفَع اللُه ِبَها الناسَ  َفَشرِبُوا َوَسَقْوا َوَزرَُعوا، َوَأَصاَبْت ِمنـْ

ِهَي ِقيَعاٌن َال ُتْمِسُك َماًء َوَال تـُْنِبُت َكَألً، َفَذِلَك َمَثُل َمْن فـَُقَه ِفي ِديِن اللِه َونـََفَعُه َما 
َلْم يـَْرَفْع ِبَذِلَك رَْأًسا َوَلْم يـَْقَبْل ُهَدى اللِه الِذي فـََعِلَم َوَعلَم، َوَمَثُل َمْن  ،بـََعثَِني اللُه ِبهِ 

   .}البخاري ومسلمأمحد و رواه {. }ُأْرِسْلُت ِبهِ 

  591: الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  -َوَعظََنا َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َسارِيَةَ  اْلِعْربَاَض ْبنِ  نِ عَ         
َها اْلُقُلوُب، قـُْلَنا - َوَسلمَ  َها اْلُعُيوُن، َوَوِجَلْت ِمنـْ يَا َرُسوَل اِهللا، ِإن َهِذِه : َمْوِعظًَة َذَرَفْت ِمنـْ

َنا؟ قَالَ  ُلَها َكنَـَهارَِها، َال  َقْد تـَرَْكُتُكمْ { :َلَمْوِعظَُة ُمَودٍع، َفَماَذا تـَْعَهُد إِلَيـْ َعَلى اْلبَـْيَضاِء، لَيـْ
َها بـَْعِدي ِإال َهاِلٌك، َوَمْن يَِعْش  َعَلْيُكْم ِبَما  ِمْنُكمْ َيزِيُغ َعنـْ َفَسيَـَرى اْخِتَالفًا َكِثيًرا، فـَ

ُتْم ِمْن ُسنِتي َوُسنِة اْلُخَلَفاِء الراِشِديَن اْلَمْهِدييَن، َوَعَلْيُكْم بِ  الطاَعِة، َوِإْن َعْبًدا َعَرفـْ
َها بِالنـَواِجِذ، فَِإنَما اْلُمْؤِمُن َكاْلَجَمِل اْألَِنفِ  ،َحَبِشيا َقادَ  ،َعضوا َعَليـْ  .}َحْيُثَما اْنِقيَد انـْ

من طريق عبد الرمحن بن عمرو السلمي  ،أخرجه ابن ماجه واحلاكم وأمحد: السلسلة الصحيحة"قال األلباين يف {
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   .}العرباض بن سارية أنه مسع

  592: الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  -ِيب َأْصَحاِب الن  نْ َأن نـََفرًا مِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -كٍ الِ مَ  نِ بْ  أََنسَ  نْ عَ         
؟ نْ عَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َسأَُلوا أَْزَواَج النيب -َوَسلمَ  رال : بـَْعُضُهمْ  قالَ فَ ! َعَمِلِه يف الس

َفَحِمَد . ى ِفَراشٍ لَ ال أَنَاُم عَ : بـَْعُضُهمْ  قالَ وَ . ال آُكُل اللْحمَ : بـَْعُضُهمْ  الَ قَ وَ . أَتـََزوُج النَساءَ 
َواٍم قالوا َكَذا وََكَذا؛ َلِكني ُأَصلي{:قالَ فَ  هِ يْ لَ اللَه َوأَثـَْىن عَ  َوأَنَاُم، َوَأُصوُم َوأُْفِطُر،  ما بَاُل َأقـْ

  }البخاري ومسلم واللفظ ملسلم{ .}َوأَتـََزوُج النَساَء، َفَمْن رَِغَب عن ُسنِتي فـََلْيَس ِمني

  593: الحديث رقم        

َدُعوِني {:قَالَ  -َوَسلمَ َصلى اُهللا َعَلْيِه  -َعِن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َلُكْم َكثْـَرُة ُسَؤاِلِهْم، َواْخِتَالفـُُهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهْم، فَإِ  َذا َما تـَرَْكُتُكْم، فَِإنَما َأْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ

  .}متفق عليه{. }مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  هُ نْ نـََهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتِنُبوُه، َوِإَذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر فَائْـُتوا مِ 

  594: الحديث رقم        

ُهَما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو         َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َرٌة، َفَمْن َكاَنْت {:- َوَسلمَ  تـْ َرتُُه ِإَلى ُسنِتي فـََقِد اْهَتَدى، ِلُكل َعَمٍل ِشرٌة، َوِلُكل ِشرٍة فـَ تـْ فـَ

َرتُُه ِإَلى َغْيِر َذِلَك فـََقْد َهَلكَ  تـْ األلباين يف صحيح  محد وابن حبان وصححهواه أر {. }َوَمْن َكاَنْت فـَ
ظالل : يف -رمحه اهللا -قالو .-رضي اهللا عنه -، وحسنه يف صحيح الرتغيب والرتهيب من طريق أيب هريرةاجلامع

   }.إسناده صحيح على شرط الشيخني: اجلنة يف ختريج أحاديث السنة
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  595: الحديث رقم        

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -اللهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ         
بو رواه أمحد ومسلم وأ{. }اْلُمتَـَنطُعونَ  َهَلكَ  اْلُمتَـَنطُعوَن، َهَلكَ  اْلُمتَـَنطُعوَن، َهَلكَ  {:- َوَسلمَ 

  .}داود

  596: الحديث رقم        

َصلى اهللاُ  -َخط لَنَا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
َهَذا {:يـَْوًما َخطا، َوَخط َعْن َميِيِنِه َخطا، َوَخط َعْن َيَسارِِه َخطا، ُمث قَالَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 
َها، َهِذِه ُسُبلٌ : ، ُمث َخط ُخطُوطًا فـََقالَ َسِبيُل اللهِ  ، َشْيطَاٌن َيْدُعو ِإلَْيهِ  َعَلى ُكل َسِبيٍل ِمنـْ

َوَأن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه َوَال تـَتِبُعوْا السُبَل فـَتَـَفرَق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه : َوقـَرَأَ 
أخرجه الدارمى ىف سننه وحسنه األلباىن ىف {. }-}153: األنعام{-َذِلُكْم َوصاُكم ِبِه َلَعلُكْم تـَتـُقون

  .}مشكاة املصابيح

  597: الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  - َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َمْعِد يَكِربَ  َعِن اْلِمْقَدامَ         
َعاُن َعَلى َأَال ِإني ُأوتِيُت اْلِكَتاَب َوِمثْـَلُه َمَعُه، َأَال يُوِشُك رَُجٌل {:أَنُه قَالَ  - َوَسلمَ  َشبـْ

َعَلْيُكْم ِبَهَذا اْلُقْرآِن، َفَما َوَجْدُتْم ِفيِه ِمْن َحَالٍل فََأِحلوُه َوَما َوَجْدُتْم ِفيِه : َأرِيَكِتِه يـَُقولُ 
ِع ِمْن َحَراٍم َفَحرُموُه، َأَال َال َيِحل َلُكْم َلْحُم اْلِحَماِر اَألْهِلي َوَال ُكل ِذي نَاٍب ِمَن السبُ 

َها َصاِحبـَُها، َوَمْن نـََزَل ِبَقْوٍم فـَعَ  َلْيِهْم َأْن يـَْقُروُه فَِإْن َوَال لَُقطَُة ُمَعاِهٍد ِإال َأْن َيْستَـْغِنَي َعنـْ
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، رواه الرتمذي وابن ماجة وابن حبان وغريهم بالفاظ متقاربة{.}َلْم يـَْقُروُه فـََلُه َأْن يـُْعِقبَـُهْم ِبِمْثِل ِقَراهُ 
  .}ختريج مشكاة املصابيح ويف صحيح اجلامع وغريها: باين يفوصححه األل

  598: الحديث رقم        

َصلى اهللاُ  -َكَذِلَك َعْن َرُسوِل اللهِ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َمْعِد يَكِربَ  َعِن اْلِمْقَدامَ         
 هِ تِ ريكَ ى أَ لَ عَ  ئٌ كِ ت مُ  وَ هُ ي وَ نّ عَ  ديثُ حَ الْ  هُ غُ لُ بْـ يَـ  لٌ جُ ى رَ سَ عَ {:أَنُه قَالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

يَـُقولُ  َنُكْم ِكَتاُب اللهِ : فـَ نَـَنا َوبـَيـْ َما َوَجْدنَا ِفيِه ِمْن َحَالٍل اْسَتْحَلْلَناُه،  ،-َعز َوَجل  -بـَيـْ
 -اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوَما َوَجْدنَا ِفيِه ِمْن َحَراٍم َحرْمَناُه، َأال َوِإن َما َحرَم َرُسولُ 

صحيح : صححه األلباين يفواحلاكم يف املستدرك، و والرتمذي محد يف املسند رواه أ{.}ِمْثُل َما َحرَم اللهُ 
 .}صحيح اجلامع ويف الرتمذي

  599: الحديث رقم        

َمْن {:َقالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيًئا  ،َدَعا ِإَلى ُهًدى َكاَن َلُه ِمَن اَألْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن تَِبَعُه َال يـَنـْ

ُقُص َذِلَك ِمْن آثَاِمِهْم  َوَمْن َدَعا ِإَلى َضالََلٍة َكاَن َعَلْيِه ِمَن اِإلْثِم ِمْثُل آثَاِم َمْن تَِبَعُه َال يـَنـْ
  .}رواه مسلم{ . }َشْيًئا

  600: الحديث رقم        

            :قَالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اُهللا  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن ثـَْوبَانَ         
َر َأْعَماِلُكُم الصالُة، َوال ُيَحاِفُظ َعَلى اْلُوُضوِء { اْسَتِقيُموا َوَلْن ُتْحَصْوا، َواْعَلُموا َأن َخيـْ
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األلباين يف  ، وصححهرواه مالك بالغا وأمحد وابن ماجة وغريمها، فَاَحلِديُث َصِحيٌح ِمبَْجُموِع طُرُِقهِ {. }ِإال ُمْؤِمن
  .}متام املنة

  601: الحديث رقم        

: قَال -َرضَي اهللاُ َعْنهُ  -َأيب َعْمَرَة، ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اِهللا الثـَّقفي : َعْن َأيب َعْمرو، َوِقيلَ         
آَمْنُت : ُقلْ {:قَالَ . َغيـَْركَ يا َرُسوَل اهللا، ُقْل يل يف اِإلْسَالِم قـَْوًال، َال َأْسَأُل َعْنُه َأَحداً : قـُْلتُ 

  .}رواه مسلم{. }باِهللا ثُم اْسَتِقمْ 

  602: الحديث رقم        

ُهَما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو          - َرضَي اُهللا َعْنهُ  - َن َجَبلٍ َأن ُمَعاَذ بْ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
زِْدِين : ، قَالَ اْعُبِد اللَه َوَال ُتْشِرْك بِِه َشْيًئا{ :يَا َرُسوَل اللِه أَْوِصِين، قَالَ : ، فـََقالَ أَرَاَد َسَفرًا

 .}اْسَتِقْم َوْلُتَحسْن ُخُلَقكَ : زِْدِين، قَالَ : ، َقالَ ِإَذا َأَسْأَت فََأْحِسنْ : يَا َرُسوَل اللِه، قَالَ 
  .}صحيح الرتغيب والرتهيب: انظر. اده صحيح أو حسن أو ما قارماإسن: أخرجه احلاكم، وقال األلباين{

  603: الحديث رقم        

َكاَن   {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأّن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن ُصَهْيبٍ         
َلُكْم وََكاَن َلُه َساِحٌر، فـََلما ِكبَـَر قَاَل لِْلَمِلكِ  ِإني َقْد َكِبْرُت فَابـَْعْث : َمِلٌك ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ

بَـَعَث ِإلَْيِه ُغالَمُه فـََعلَمُه، وََكاَن ِفي الطرِيِق ِإَذا َسَلَك  ِإَلي ُغالًما َحتى ُأَعلَمُه السْحَر، فـَ
فـََقَعَد ِإلَْيِه َفَسِمَع َكالَمُه َوَأْعَجَبُه، َفَكاَن ِإَذا أََتى الساِحَر َضَربَُه، فَِإَذا رََجَع ِمْن رَاِهٌب 

ِعْنِد الساِحِر قـََعَد ِإَلى الراِهِب َفَسِمَع َكالَمُه، فَِإَذا أََتى َأْهَلُه َضَربُوُه، َفَشَكى َذِلَك ِإَلى 
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َتَبَسْت َعَلى َحَبَسِني َأْهِلي، َوِإَذا احْ : َتَبَسْت َعَلى الساِحِر فـَُقلْ ِإَذا احْ : الراِهِب،فـََقالَ 
َنَما ُهَو َكَذِلَك ِإْذ أََتى َعَلى َدابٍة َعِظيَمٍة َقْد َحَبَسِت : َأْهِلَك، فـَُقلْ  َحَبَسِني الساِحُر، فـَبَـيـْ
ٌر َأِم : الناَس، فـََقالَ  اللُهم ِإْن  : الراِهُب، فََأَخَذ َحَجًرا، ثُم قَالَ اْليَـْوَم َأْعَلُم الساِحُر َخيـْ

َكاَن َأْمُر الراِهِب َأَحب ِإلَْيَك ِمْن َأْمِر الساِحِر، فَاقْـُتْل َهِذِه الدابَة َحتى َيْمِضَي الناُس، 
َقتَـَلَها َوَمَضى الناُس، فَأََتى الراِهَب فََأْخبَـَرُه،  ، أَْنَت : فـََقاَل الراِهبُ فـََرَمى ِبَها فـَ َأْي بـَُني

 تُِليَت َفال َتُدل اْليَـْوَم َأْفَضُل ِمني، َقْد بـََلَغ ِمْن َأْمِرَك َما َقْد َأَرى، َوِإنَك َستُْبتَـَلى، فَِإَذا ابـْ
 اَس ِمْن َسائِرِ . َعَلياَألْدَواِء، َفَسِمَع  وََكاَن اْلُغالُم يـُْبِرُئ اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص َويَُداِوي الن

َلَك َهَذا ِإْن أَْنَت َشَفْيَتِني، : َجِليٌس لِْلَمِلِك َقْد َكاَن َعِمَي فَأَتَاُه ِبَهَدايَا َكِثيَرٍة، فـََقالَ 
    فَِإْن آَمْنَت بِاللِه َدَعْوُت اللهَ ، -َعز َوَجل  -ِإني ال َأْشِفي َأَحًدا ِإنَما َيْشِفي اللهُ : فـََقالَ 

-  َوَجل ُه، فَأََتى اْلَمِلَك َيْمِشي َفَجَلَس ِإلَْيِه   -َعزِه تـََعاَلى َفَشَفاُه اللَفَشَفاَك، َفآَمَن بِالل
ِبُدَعاِء اْلُغالِم، فََأْرَسَل : ِبَما ُشِفيَت ؟ قَالَ : َكَما َكاَن َيْجِلُس، فـََقاَل لَُه اْلَمِلُك َوَسأََلهُ 

، َقْد بـََلَغ ِمْن ِسْحِرَك َما يـُْبِرُئ اَألْكَمُه َواألَبـَْرَص : َل َلُه اْلَمِلكُ ِإَلى اْلُغالِم، فـََقا َأْي بـَُني
َوْحَدُه، فََأَخَذُه  -اللُه َعز َوَجل  -ِإني ال َأْشِفي َأَحًدا، ِإنَما َيْشِفي: َوتـَْفَعُل َوتـَْفَعُل، قَالَ 

بُُه َحتى َدل عَ  َلْم يـََزْل يـَُعذ اْرِجْع َعْن ِديِنَك، : َلى الراِهِب، َفِجيَء بِالراِهِب، َفِقيَل َلهُ فـَ
فَأََبى َفَدَعا بِاْلِمْنَشاِر فـََوَضَع اْلِمْنَشاَر ِفي َمْفِرِق رَْأِسِه َفَشقُه َحتى َوَقَع ِشقاُه، ثُم ِجيَء 

: فـََعُه ِإَلى نـََفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه فـََقاَل َلُهمْ اْرِجْع َعْن ِديِنَك، فَأََبى، َفدَ : بِاْلُغالِم، َفِقيَل َلهُ 
اْذَهُبوا ِبِه ِإَلى َجَبِل َكَذا وََكَذا فَاْصَعُدوا ِبِه فَِإَذا بـََلَغ ُذْرَوَتُه فَِإْن رََجَع َعْن ِديِنِه َوِإال 

يِهْم َكْيَف ِشْئَت، فـََرَجَف اللُهم اْكِفنِ : فَاْطَرُحوُه، َفَذَهُبوا ِبِه َفَصِعُدوا ِبِه اْلَجَبَل، فـََقالَ 
: َما فـََعَل َأْصَحاُبَك ؟ فـََقالَ : ِبِهُم اْلَجَبُل َفَسَقطُوا، َوَجاَء َيْمِشي ِإَلى اْلَمِلِك، فـََقاَل َلهُ 
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اْحِمُلوُه ِفي قـُْرُقوٍر : َفَدفـََعُه ِإَلى نـََفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه، فـََقالَ ، -َعز َوَجل  - أَكَفانِيُهُم اللهُ 
: فـَتَـَوسطُوا ِبِه اْلَبْحَر َفِلُجوا ِبِه، فَِإْن رََجَع َعْن ِديِنِه َوِإال فَاْقِذُفوُه ِفيِه، َفَذَهُبوا بِِه، فـََقالَ 

اللُهم اْكِفِنيِهْم ِبَما ِشْئَت، فَاْنَكَفَأْت ِبِهُم السِفيَنُة فـََغرُِقوا، َفَجاَء َيْمِشي ِإَلى اْلَمِلِك، 
: فـََقاَل لِْلَمِلكِ  ،-َعز َوَجل  -أَكَفانِيُهُم اللهُ : َما فـََعَل َأْصَحاُبَك ؟ قَالَ : َمِلكُ فـََقاَل َلُه الْ 

َتْجَمُع الناَس ِفي : َما ُهَو ؟ قَالَ : ِإنَك َلْسَت ِبَقاتِِلي َحتى تـَْفَعَل َما آُمُرَك ِبِه، قَالَ 
 ْهَم ِفي َكِبِد  َصِعيٍد َواِحٍد َوَتْصلُبُِني َعَلى ِجذٍْع، ثُمَضِع الس ُخْذ َسْهًما ِمْن ِكَنانَِتي، ثُم

تَـْلَتِني، َفَجَمَع : اْلَقْوِس ثُم ُقلْ  ِبْسِم اللِه َرب اْلُغالِم، ثُم اْرِمِني، فَِإنَك ِإَذا فـََعْلَت َذِلَك قـَ
ًما ِمْن ِكَنانَِتِه ثُم َوَضَع السْهَم ِفي الناَس ِفي َصِعيٍد َواِحٍد َوَصَلَبُه َعَلى ِجذٍْع ثُم َأَخَذ َسهْ 

آَمنا ِبَرب اْلُغالِم، : ُصْدِغِه فـََوَضَع اْلُغالُم َيَدُه ِفي َمْوِضِع السْهِم َفَماَت، فـََقاَل الناسُ 
َت َتْحَذرُُه َقْد َواللِه َأرَأَْيَت َما ُكنْ : آَمنا ِبَرب اْلُغالِم َثالثًا َثالثًا، فَأُِتَي اْلَمِلُك َفِقيَل لَهُ 

َواِه السَكِك َوَأْضَرَم النيَراَن  نـََزَل ِبَك َحَذُرَك، َقْد آَمَن الناُس ُكلُهْم، فََأَمَر اُألْخُدوَد بَِأفـْ
َتِحْم، فـََفَعُلوا َذِلَك : َمْن َلْم يـَْرِجْع َعْن ِديِنِه فَاْقِذُفوُه ِفيَها، َأْو ِقيَل َلهُ : َوقَالَ  َحتى اقـْ

يَا أُمْه، : َجاَءِت اْمَرَأٌة َوَمَعَها َصِبي َلَها فـَتَـَقاَعَسْت َأْن تـََقَع ِفيَها، فـََقاَل َلَها اْلُغالمُ 
ويف صحيح  رواه أمحد ومسلم والرتمذي، صححه األلباين يف صحيح اجلامع{. }اْصِبِري فَِإنِك َعَلى َحق

  .}الرتمذي

  604: الحديث رقم        

َصلى اللُه  - َشَكْونَا ِإَىل َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن اْألََرت  َعْن َخبابَ         
َأَال َتْستَـْنِصُر لََنا؟ َأَال َتْدُعو اللَه : َوُهَو ُمتَـَوسٌد بـُْرَدًة لَُه ِيف ِظل اْلَكْعَبِة، قـُْلَنا َلهُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 
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ُيَجاُء   {:لََنا؟ قَالَ  ُيْجَعُل ِفيِه، فـَ َلُكْم ُيْحَفُر َلُه ِفي اْألَْرِض فـَ َكاَن الرُجُل ِفيَمْن قـَبـْ
ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه، َويُْمَشُط  َنتَـْيِن، َوَما َيُصد بِاْلِمْنَشاِر، فـَُيوَضُع َعَلى رَْأِسِه، فـَُيَشق بِاثـْ

ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه، َواللِه بَِأْمَشاِط اْلَحِديِد َما ُدوَن لَ  ْحِمِه ِمْن َعْظٍم َأْو َعَصٍب َوَما َيُصد
َعاَء ِإَلى َحْضَرَمْوَت، َال َيَخاُف ِإال اللَه، َأْو  لَيُِتمن َهَذا اْألَْمَر َحتى َيِسيَر الراِكُب ِمْن َصنـْ

ْئَب َعَلى َغَنِمِه، َوَلِكنُكْم َتْستَـْعِجُلونَ  رواه البخاري{. }الذ{.  

  605: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اهللاُ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
ْلُبُه { :- َوَسلمَ  ْلُبُه، َوَال َيْسَتِقيُم قـَ َحتى َيْسَتِقيَم َال َيْسَتِقيُم ِإيَماُن َعْبٍد َحتى َيْسَتِقيَم قـَ

وصححه األلباين وقال يف  ،رواه أمحد{. }ِلَسانُُه، َوَال َيْدُخُل رَُجٌل اْلَجنَة َال يَْأَمُن َجارُُه بـََوائَِقهُ 
  .}رجاله ثقات، رجال مسلم، غري الباهلي وهو حسن احلديث: السلسلة الصحيحة

  606: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اهللاُ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اْخلُْدرِي َعْن َأِيب َسِعيٍد         
اتِق اهللا ِفيَنا، : ِإَذا َأْصَبَح اْبُن آَدَم فَِإن اْألَْعَضاَء ُكلَها ُتَكفُر اللَساَن فـَتَـُقولُ { :- َوَسلمَ 

رواه الرتمذي وحسنه {. }تَـَقْمَنا، َوِإْن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجَنافَِإنَما َنْحُن ِبَك، فَِإْن اْستَـَقْمَت اسْ 
  .}األلباين

  607: الحديث رقم        

ُهما - َعْن َأِيبْ َعْبِد اِهللا النـْعَماِن ْبِن ِبِشْري                       مسَِْعُت َرُسْوَل اهللاِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
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نَـُهَما أُُمْوٌر {:يـَُقْولُ  -َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  - ِإن الَحالَل بـَيٌن َوِإن الَحَراَم بـَيٌن، َوبـَيـْ
ٌر ِمَن الناسِ، َفَمِن اتـَقى الشبـَُهاِت فـََقِد اْسَتْبرَأ ِلِدْيِنِه  ُمْشَتِبَهات، َال يـَْعَلُمُهن َكِثيـْ

ي الَحَراِم، َكالراِعي يـَْرَعى َحْوَل الِحَمى يُوِشُك وِعْرِضه، َوَمْن َوَقَع ِفي الشبـَُهاِت َوَقَع فِ 
َأال َوِإن ِلُكل َمِلٍك ِحَمًى، َأال َوِإن ِحَمى اِهللا َمَحارُِمُه، َأال وِإن ِفي الَجَسِد . َأْن يـََقَع ِفْيهِ 

ُكلُه، َأال َوهَي ُمْضَغًة، ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح الَجَسُد ُكلُه، وإَذا َفَسَدت َفَسَد الَجَسُد  
  .}رواه البخاري ومسلم{. }الَقْلبُ 

  608: الحديث رقم        

قَاَل : قَاَلتْ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َزْوِج النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنها -َعْن َعاِئَشةَ         
ُدوا{ :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ  َة  َسدُه َلْن يُْدِخَل اْلَجنَوقَارِبُوا َوأَْبِشُروا، فَِإن

َوَال أَنَا، ِإال َأْن يـَتَـَغمَدِنَي اللُه ِمْنُه : َوَال أَْنَت يَا َرُسوَل اللِه ؟ قَالَ : ، قَاُلواَأَحًدا َعَمُلهُ 
  .}رواه أمحد والبخاري ومسلم{ .}ُه َوِإْن َقل ِبَرْحَمٍة، َواْعَلُموا َأن َأَحب اْلَعَمِل ِإَلى اللِه َأْدَومُ 

  609: الحديث رقم        

            :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاُ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َوال أَنَا، ِإال َأْن  :َوال أَْنَت يَا َرُسوَل اللِه ؟ قَالَ : قَاُلوا. َلْن يـُْنِجَي َأَحًدا ِمْنُكْم َعَمُلهُ { 

ُلُغوا رواه أمحد {. }يـَتَـَغمَدِني اللُه ِمْنُه ِبَرْحَمٍة، َوَلِكْن َسدُدوا َوقَارِبُوا، َواْلَقْصَد اْلَقْصَد تـَبـْ
  .}وغريهم البخاري ومسلمو 
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َهجِ  ةِ ح ي صِ فِ  طٌ رْ شَ  ةِ ابَ حَ الص  يلِ بِ سَ  اعُ بَ تـ اِ    .اْلَمنـْ

َر َسِبيِل  :قال تعاىل         َوَمْن ُيَشاِقِق الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى َويـَتِبْع َغيـْ
  .}سورة النساء{) 115(اْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِه َما تـََولى َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساَءْت َمِصيًرا 

فَِإْن َآَمُنوا ِبِمْثِل َما َآَمْنُتْم ِبِه فـََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تـََولْوا فَِإنَما ُهْم ِفي  :قال تعاىلو         
  .}سورة البقرة{) 137(ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اللُه َوُهَو السِميُع اْلَعِليُم 

َواْألَْنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهْم َوالساِبُقوَن اْألَوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن  :قال تعاىلو         
َهاُر َخاِلِديَن  ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعد َلُهْم َجناٍت َتْجِري َتْحتَـَها اْألَنـْ بِِإْحَساٍن َرِضَي اللُه َعنـْ

  .}سورة التوبة{) 100(ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـْقَوى وََكانُوا َأَحق ِبَها َوَأْهَلَها وََكاَن اللُه ِبُكل َشْيٍء  :وقال تعاىل        
  .}سورة الفتح{ )26(َعِليًما 

َواْعَلُموا َأن ِفيُكْم َرُسوَل اللِه َلْو يُِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اْألَْمِر َلَعِنتْم  :وقال تعاىل        
 َه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق  َوَلِكنَنُه ِفي قـُُلوِبُكْم وََكريَماَن َوزَيـ اللَه َحبَب ِإلَْيُكُم اْإلِ

سورة {) 8(َفْضًال ِمَن اللِه َونِْعَمًة َواللُه َعِليٌم َحِكيٌم  )7(َواْلِعْصَياَن ُأولَِئَك ُهُم الراِشُدوَن 
  .}احلجرات

  610 :رقمالحديث         
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َنا اْلَمْغِرَب َمَع َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِىب بـُْرَدَة َعْن أَبِيهِ                  قَاَل َصليـْ
َفَجَلْسَنا َفَخرََج  :قَالَ  ،ُمث قـُْلَنا َلْو َجَلْسَنا َحىت ُنَصلَى َمَعُه اْلِعَشاءَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

َنا فـََقالَ  َنا َمَعَك اْلَمْغِرَب ُمث قـُْلَنا َجنِْلُس َحىت َما زِْلُتْم َها ُهَنا؟ {:َعَليـْ قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللِه َصليـْ
اِء وََكاَن َكِثريًا ِمما فـََرَفَع رَْأَسُه ِإَىل السمَ  :قَالَ . َأْحَسْنُتْم َأْو َأَصْبُتمْ : ُنَصلَى َمَعَك اْلِعَشاَء، قَالَ 

النُجوُم َأَمَنٌة لِلسَماِء فَِإَذا َذَهَبِت النُجوُم أََتى السَماَء َما  :يـَْرَفُع رَْأَسُه ِإَىل السَماِء فـََقالَ 
َنٌة ألُمِتى ُتوَعُد َوأَنَا َأَمَنٌة َألْصَحاِبى فَِإَذا َذَهْبُت أََتى َأْصَحاِبى َما يُوَعُدوَن َوَأْصَحاِبى َأمَ 

  .}أخرجه مسلم وغريه{ . }فَِإَذا َذَهَب َأْصَحاِبى أََتى أُمِتى َما يُوَعُدونَ 

  611 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -ِيب الن  ن أَ  - َرِضَي اللُه َعنـُْهم -ةِ ابَ حَ الص  نَ ه مِ ريِْ غَ وَ  كٍ الِ مَ  نِ بْ  فَ وْ عَ  نْ عَ         
ى ارَ صَ الن  افتَـَرَقتْ ، وَ افتَـَرَقْت اْليَـُهوُد َعَلى ِإْحَدى َوَسْبِعيَن ِفْرَقةً  {:قالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

ُكلَها ِفي فرقة   َعَلى َثَالٍث َوَسْبِعينَ  ةُ م اْألُ  هِ ذِ هَ  َستَـْفَتِرقُ ، وَ َوَسْبِعيَن ِفْرَقةً  نِ يْ تَـ نَ ى اثْـ لَ عَ 
 هِ يْ لَ ا عَ نَ ا أَ مَ  لِ ثْ ى مِ لَ عَ  انَ كَ   نْ مَ : الَ ؟ قَ اهللاِ  ولَ سُ ا رَ يَ  يَ هِ  نْ مَ : يلَ قِ  .ةدَ احِ وّ  الّ إِ الناِر 

  .}صحيح على شرط مسلم بألفاظ متقاربة: رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم، وقال{. }يابِ حَ صْ أَ وَ 

  612: الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َأال ِإن َرُسوَل اللهِ : قال -َرِضَي اللُه َعنـُْهما - َأيب ُسْفَيانَ َعْن ُمَعاِويََة ْبِن         
تَـَرُقوا َعَلى ثِْنتَـْيِن {:قَاَم فيَنا َفقالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َلُكْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب افـْ بـْ َأَال ِإن َمْن قـَ

ُعوَن ِفي الناِر، َوَسْبِعيَن ِملًة، َوِإن َهِذِه اْلِملَة  َستَـْفَتِرُق َعَلى َثَالٍث َوَسْبِعيَن، ثِْنَتاِن َوَسبـْ
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َوِإنُه َسَيْخُرُج {:امَ هِ يْ يثَـ دِ  حَ رو ِيف مْ عَ  وَ َىي حيَْ  نُ ابْ  زادَ . }َوَواِحَدٌة ِفي اْلَجنِة، َوِهي اْلَجَماَعةُ 
َواٌم َتَجاَرى ِبِهْم تِْلَك اَألْهَواُء   َقى ِمْنُه ِمْن أُمِتى َأقـْ َكَما يـََتَجاَرى اْلَكَلُب بَصاِحِبِه َال يـَبـْ

احلديث : رواه أبو داوود وأمحد واحلاكم والطرباين يف الكبري، وقال األلباين{ .}ِعْرٌق َوَال َمْفِصٌل ِإال َدَخَلهُ 
  .ثابت ال شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على االحتجاج به

  613: الحديث رقم        

   :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاُ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب أَُماَمةَ       
َنتَـْيِن َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة،  :َأْو قَالَ افتَـَرَقْت بـَُنو ِإْسَرائِيَل َعَلى ِإْحَدى َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة، { اثـْ

رواه الطرباين يف الكبري {. }َوَتزِيُد َهِذِه األُمُة ِفْرَقًة َواِحَدًة، ُكلَها ِفي الناِر ِإال السَواَد اَألْعَظمَ 
  .}إسناده حسن: وابن أيب عاصم يف السنة، وقال األرنؤؤط

  614: الحديث رقم        

ُهما -اِهللا ْبِن َعْمروَعْن َعْبِد          َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اهللاُ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َوِإن بني إسرائيل تـََفرَقْت َعَلى ثِْنتَـْيِن َوَسْبِعيَن ِملًة، َوتـَْفَتِرُق أُمِتي َعَلى َثَالٍث {:- َوَسلمَ 

َما أَنَا  :َوَمْن ِهَي يَا َرُسوَل اِهللا؟ قَالَ : قَاُلواِإال ِملًة َواِحَدًة،  َوَسْبِعيَن ِملًة، ُكلُهْم ِفي النارِ 
  .}رواه الرتمذي وحسن األلباين إسناده{. }َعَلْيِه َوَأْصَحاِبي

  615 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
رُُكْم قـَْرِني، ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهْم، ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهْم، ثُم َيُكوُن بـَْعَدُهْم قـَْوٌم {:- َوَسلمَ  َخيـْ
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َال يـَُفوَن، َوَيْظَهُر ِفيِهْم َيْشَهُدوَن َوَال ُيْسَتْشَهُدوَن، َوَيُخونُوَن َوَال يـُْؤَتَمُنوَن، َويـَْنُذُروَن وَ 
  .}رواه البخاري ومسلم{. }السَمنُ 

  616 :الحديث رقم        

ُهَما - ْبِن َبِشريٍ  َعِن النـْعَمانَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُر الناِس قـَْرِني، ثُم {- َوَسلمَ  الِذيَن يـَُلونـَُهْم، ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهْم، ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهْم، ثُم َخيـْ

  .}َأْخَرَجُه الشْيَخانِ { . }يَْأِتي قـَْوٌم َتْسِبُق أَْيَمانـُُهْم َشَهاَدتـَُهْم َوَشَهاَدتـُُهْم أَْيَمانـَُهمْ 

   617: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اَألْسَقعِ  َواثَِلَة ْبنِ  نْ عَ         
َواللِه َال تـََزاُلوَن  ،ال تـََزاُلوَن ِبَخْيٍر َما َداَم ِفيُكْم َمْن رَآِني َوَصاَحَبِني{:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

َواللِه ال تـََزاُلوَن ِبَخْيٍر َما  ،َصاَحَبِني نْ مَ  بَ احَ صَ ِبَخْيٍر َما َداَم ِفيُكْم َمْن رََأى َمْن رَآِني وَ 
يب أرواه ابن { .}َصاَحَبِني نْ مِ  بَ احَ صَ  نْ مَ  بَ احَ صَ َداَم ِفيُكْم َمْن رََأى َمْن رََأى َمْن رَآِني وَ 

  .}صحيح مما ليس يف الصحيحنيوصححه الشيخ مقبل يف اجلامع ال ،شيبة وغريه

  618: الحديث رقم        

َمْن : - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - أَنـُهْم َسأَُلوا النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ُر الناِس يَا َرُسوَل اللِه ؟ قَالَ  ثُم : ُمث َمْن يَا َرُسوَل اللِه ؟ قَالَ : ، قَاُلواأَنَا َوَمْن َمِعي{ :َخيـْ

ثُم الِذيَن : ؟ قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُمث َمْن يَا َرُسوَل اللهِ : ، قَاُلواالِذيَن َعَلى األََثرِ 
  .}رواه أمحد ومسلم{. }فـََرَضُهمْ : ُمث َمْن يَا َرُسوَل اللِه ؟ قَالَ : ، قَاُلواَعَلى األَثَرِ 
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  619: الحديث رقم        

َها َخيـْرًا، فـََقاَل َنِيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  أََنسَ  َعنْ          ُمر ِجبََناَزٍة َفأُْثِينَ َعَليـْ
َها َشرا، َوَجَبْت، َوَجَبْت، َوَجَبتْ {:-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - اهللاِ  ، َوُمر ِجبََناَزٍة َفأُْثِينَ َعَليـْ

 مَ  - اهللاِ فـََقاَل َنِيبى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلِفًدى َلَك َأِيب : ، قَاَل ُعَمرُ َوَجَبْت، َوَجَبْت، َوَجَبتْ : - َصل
ٌر فـَُقْلتَ  َها َخيـْ ، َوُمر ِجبََناَزٍة، َفأُْثِينَ َوَجَبْت، َوَجَبْت، َوَجَبتْ : َوأُمي، ُمر ِجبََنازٍَة َفأُْثِينَ َعَليـْ

َها َشر فـَُقْلتَ  : -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -؟ فـََقاَل َرُسوُل اهللاِ  َوَجَبْت، َوَجَبْت، َوَجَبتْ : َعَليـْ
نَـْيُتْم َعَلْيِه َشرا َوَجَبْت لَُه الناُر، أَنْـ  ًرا َوَجَبْت لَُه اْلَجنُة، َوَمْن أَثـْ نَـْيُتْم َعَلْيِه َخيـْ ُتْم َمْن أَثـْ

ُتمْ  ُتْم ُشَهَداُء اِهللا ِفي اْألَْرضِ  ُشَهَداُء اِهللا ِفي اْألَْرِض، أَنـْ . }ُشَهَداُء اِهللا ِفي اْألَْرِض، أَنـْ
  .}رواه مسلم{

  620 :الحديث رقم        

َصلى  - َوَعظَنا َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -بِن َساريَةَ  َعن َأيب جنَِيٍح العربَاضَ         
يَاَرُسوَل اِهللا،  : َموِعظًَة َوِجَلت ِمنَها الُقُلوُب، َوَذَرَفت ِمنَها الُعيون، فـَُقْلَنا - اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

سمِع َوالطاَعِة َوال -َعز َوَجل  -ُأْوِصْيُكْم بِتَـْقَوى اهللاِ {:َكأَنـَها َمْوِعظَُة ُمَودٍع َفَأوِصَنا، قَالَ 
َوِإْن تََأمَر َعَلْيُكْم َعْبٌد، فَِإنُه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم َفَسيَـَرى اْخِتالفًَا َكِثيَراً؛ فـََعَليُكْم ِبُسنِتْي 

َها بِالنـَواِجِذ، َوِإياُكْم َوُمْحَدثَاتِ  األُُموِر،  َوُسنِة الُخَلَفاِء الراِشِديَن الّمْهِدييَن، َعضوا َعَليـْ
  .}حديث حسن صحيح: رواه أبوداود والرتمذي وقال{.} فإن كّل ُمحدثٍة بدعة، وُكل ِبْدَعٍة َضالَلةٌ 
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  ِفي الدينِ  اعِ دَ تِ بْ اْالِ وَ  اثِ دَ حْ اْإلِ  نَ مِ  يرُ ذِ حْ الت وَ  يبُ هِ رْ لتـ اَ 
  

َوَما يـَْنِطُق َعِن  )2(َما َضل َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  )1(َوالنْجِم ِإَذا َهَوى  :قال تعاىل        
  .}سورة النجم{) 5(َعلَمُه َشِديُد اْلُقَوى  )4(ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى  )3(اْلَهَوى 

َنا بـَْعَض اْألَقَاوِ  )43(تـَْنزِيٌل ِمْن َرب اْلَعاَلِميَن  :وقال تعاىل         ) 44(يِل َوَلْو تـََقوَل َعَليـْ

َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِيَن  )46(ثُم َلَقطَْعَنا ِمْنُه اْلَوتِيَن  )45(َألََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِميِن 
  .}سورة احلاقة{) 48(َوِإنُه لََتْذِكَرٌة لِْلُمتِقيَن  )47(

ُموا بـَْيَن َيَدِي اللِه َوَرُسوِلِه َواتـُقوا اللَه ِإن  :وقال تعاىل         ِذيَن َآَمُنوا َال تـَُقدَها اليَا أَيـ
  .}سورة اخلجرات{) 1(اللَه َسِميٌع َعِليٌم 

يـَْفتَـُروَن  َوَما َظن الِذينَ  )59(ُقْل َآللُه َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللِه تـَْفتَـُروَن  :وقال تعاىل        
  .}سورة يونس{ َعَلى اللِه اْلَكِذَب يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

يِن َما َلْم يَْأَذْن ِبِه اللُه َوَلْوَال َكِلَمُة  :وقال تعاىل         َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الد
نَـُهْم َوِإن الظاِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم    .}سورة الشورى{ ) 21(اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَيـْ

َيض ُوُجوٌه َوَتْسَود ُوُجوٌه فََأما الِذيَن اْسَودْت ُوُجوُهُهْم  :وقال تعاىل         يـَْوَم تـَبـْ
َوَأما الِذيَن ابـَْيضْت  )106(َأَكَفْرُتْم بـَْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن 

ُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحق  )107(ُدوَن ُوُجوُهُهْم َفِفي رَْحَمِة اللِه ُهْم ِفيَها َخالِ  تِْلَك َآيَاُت اللِه نـَتـْ
  .}سورة آل عمران{) 108(َوَما اللُه يُرِيُد ظُْلًما لِْلَعاَلِميَن 
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تَـُهوا َواتـُقوا اللَه ِإن  :قال تعاىلو          َوَما َآتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ
  .}سورة احلشر{) 7(اللَه َشِديُد اْلِعَقاِب 

. سورة النساء{يَا أَيـَها الناُس َقْد َجاءَُكُم الرُسوُل بِاْلَحق ِمْن رَبُكْم  :وقال تعاىل        
170{.  

   .}سورة يونس{) 32(َفَماَذا بـَْعَد اْلَحق ِإال الضَالُل فَأَنى ُتْصَرُفوَن  :وقال تعاىل        

سورة {) 38(َما فـَرْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ثُم ِإَلى رَبِهْم ُيْحَشُروَن  :وقال تعاىل        
  .}األنعام

تَـَفرَق ِبُكْم  :وقال تعاىل         َوَأن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه َوَال تـَتِبُعوا السُبَل فـَ
  .}سورة األنعام{) 153(َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصاُكْم بِِه َلَعلُكْم تـَتـُقوَن 

ْحِبْبُكُم اللُه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبوَن اللَه فَاتِبُعوِني يُ  :وقال تعاىل        
  .}سورة آل عمران{) 31(َواللُه َغُفوٌر رَِحيٌم 

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم  :وقال تعاىل        
ْسَالَم ِديًنا    }03املائدة {اْإلِ

  621 :رقمالحديث         

قَاَل  :قَاَلتْ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َزْوِج النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنها -َعْن َعاِئَشةَ         
    . }درَ  وَ هُ فَـ  هُ نْ مِ  سَ يْ ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ مْ ي أَ فِ  ثَ دَ حْ أَ  نْ مَ {:-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اهللاِ 
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   .}البخاري ومسلمأخرجه { 

  622 :الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَاَلتْ َكَذِلَك   -َرِضَي اللُه َعْنها -َعْن َعاِئَشةَ         
  .}رواه مسلم{. }فـَُهَو َردا نَ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  الً مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ مَ {:- َوَسلمَ 

  623 :الحديث رقم        

َنا؟ يـَْزُعُموَن َأن ِعْنَدنَا : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعِلي  َعنْ          َما بَاُل أَقـَْواٍم َيْكِذبُوَن َعَليـْ
َصلى اللُه َعَلْيِه  -َما لَْيَس ِعْنَد َغْريِنَا، َوَرُسوُل اللهِ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ 

َكاَن َعاما وَملَْ َيُكْن َخاصا، َوَما ِعْنِدي َعْنُه َما لَْيَس ِعْنَد اْلُمْسِلِمَني ِإال َشْيٌء ِيف   - َوَسلمَ 
َعَلْيِه َلْعَنُة {:قـَْرِين َهَذا، َفَأْخرََج ِمْنُه َصِحيَفًة فَِإَذا ِفيَها َمْن َأْحَدَث َحَدثًا، َأْو آَوى ُمْحِدثًا، فـَ

فـََقاَل َلُه اَألْشَعُث ْبُن . الِئَكِة َوالناِس َأْجَمِعيَن، ال يـَْقَبُل ِمْنُه َصْرٌف َوال َعْدلٌ اللِه َواْلمَ 
ِمما ِيل؟  قـَبَحَك اللُه، َما يُْدرِيَك َما َعَلي : َدْعَها يَا َرُجُل، فَِإنـَها َعَلْيَك ال َلَك، فـََقالَ : قـَْيسٍ 

البخاري أمحد و رواه {. }ُبَك ِمين رَاِعَي الضْأِن ؟ْأِن يـَْهزَُأ ِيب، َماَذا يَرِيلِرَاِعي الض  َأْصَبْحُت ُهْزءً 
  .}والرتمذي وأبو داود ومسلم

  624 :الحديث رقم        

ُهما -ْبِن َعْبِد اللهِ  رَ َعْن َجابِ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َكاَن َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َمْن يـَْهِدِه اللُه َفَال {:يـَُقوُل ِيف ُخْطَبِتِه َحيَْمُد اللَه، َويـُْثِين َعَلْيِه ِمبَا ُهَو أَْهُلُه، ُمث يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

ْحَسَن اْلَهْدِي ُمِضل َلُه َوَمْن ُيْضِلْلُه َفَال َهاِدَي َلُه ِإن َأْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اللِه َوأَ 
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َهْدُي ُمَحمٍد َوَشر اْألُُموِر ُمْحَدثَاتـَُها وَُكل ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكل ِبْدَعٍة َضَالَلٌة وَُكل َضَالَلٍة 
وََكاَن ِإَذا ذََكَر الساَعَة اْمحَرْت َوْجَنَتاُه  .بُِعْثُت أَنَا َوالساَعُة َكَهاتـَْينِ : ُمث يـَُقولُ  .ِفي النارِ 

َمْن تـََرَك : ُمث قَالَ  .َصبَحُكْم َمساُكمْ  :َوَعَال َصْوتُُه َواْشَتد َغَضُبُه َكأَنُه َنِذيُر َجْيٍش يـَُقولُ 
ًنا َأْو َضَياًعا فَِإَلي َأْو َعَلي  ،َماًال َفِألَْهِلهِ  رواه مسلم {.}َوأَنَا َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنينَ  ،َوَمْن تـََرَك َديـْ

  }وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأمحد وغريهم

  625 :الحديث رقم        

- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
ْبِلى ِإال َكاَن َلُه ِمْن أُمِتِه َحَوارِيوَن َوَأْصَحاٌب، َما ِمْن {:قَالَ  نَِبى بـََعَثُه اللُه ِفى أُمٍة قـَ

يَْأُخُذوَن ِبُسنِتِه، َويـَْقَتُدوَن بَِأْمرِِه، ثُم ِإنـَها َتْخُلُف ِمْن بـَْعِدِهْم ُخُلوٌف، يـَُقوُلوَن َما الَ 
 يـُْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم يـَْفَعُلوَن، َويـَْفَعُلوَن َما الَ 

بِِلَسانِِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اِإليَماِن َحبُة 
  }مسلمالبخاري و رواه {. }َخْرَدلٍ 

  626 :الحديث رقم        

َعْبُد اللِه ْبُن  َدَخْلُت اْلَمْسِجَد، فَِإَذا: َعْن َعْبِد الرْمحَِن ْبِن َعْبِد َرب اْلَكْعَبِة ، قَالَ         
َجاِلٌس ِيف ِظل اْلَكْعَبِة، َوالناُس ُجمَْتِمُعوَن َعَلْيِه،  -ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  - َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ 

ِيف َسَفٍر، فـَنَـزَْلَنا  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُكنا َمَع َرُسوِل اللهِ : َفأَتـَْيتـُُهْم َفَجَلْسُت إِلَْيِه، فـََقالَ 
ْن يـَْنَتِضُل، َوِمنا َمْن ُهَو ِيف َجَشرِِه، ِإْذ نَاَدى ُمَناِدي َمْنزًِال، َفِمنا َمْن ُيْصِلُح ِخَباَءُه، َوِمنا مَ 

َصلى اللُه  - الصَالَة َجاِمَعًة، فَاْجَتَمْعَنا ِإَىل َرُسوِل اللهِ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوِل اللهِ 
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ْبِلي ِإال َكاَن َحقا َعَلْيِه َأْن َيُدل أُمَتُه َعَلى َخْيِر ِإنُه َلْم َيُكْن نَِبي قَـ {:، فـََقالَ - َعَلْيِه َوَسلمَ 
َها، َما يـَْعَلُمُه َلُهْم، َويـُْنِذرَُهْم َشر َما يـَْعَلُمُه َلُهْم، َوِإن أُمَتُكْم َهِذِه ُجِعَل َعاِفَيتـَُها ِفي َأولِ 

َنٌة فـَيـَُرقُق بـَْعُضَها بـَْعًضا، َوَتِجيُء  َوَسُيِصيُب آِخَرَها َبَالٌء َوأُُموٌر تـُْنِكُرونـََها، َوَتِجيُء ِفتـْ
يَـُقوُل اْلُمْؤِمنُ  َنُة فـَ يَـُقوُل اْلُمْؤِمنُ : اْلِفتـْ َنُة فـَ : َهِذِه ُمْهِلَكِتي، ثُم تـَْنَكِشُف، َوَتِجيُء اْلِفتـْ

 اِر َويُْدَخَل اْلَجنَأْن يـَُزْحَزَح َعِن الن ُتُه َوُهَو يـُْؤِمُن َهِذِه َهِذِه، َفَمْن َأَحبْلَتْأتِِه َمِني َة، فـَ
بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر، َوْلَيْأِت ِإَلى الناِس الِذي ُيِحب َأْن يـُْؤَتى ِإلَْيِه، َوَمْن بَاَيَع ِإَماًما 

ْلُيِطْعُه ِإِن اْسَتطَاَع، فَِإْن جَ  ْلِبِه، فـَ اَء آَخُر يـَُنازُِعُه فَاْضرِبُوا فََأْعطَاُه َصْفَقَة َيِدِه َوَثَمَرَة قـَ
َصلى  -أَْنُشُدَك اللَه، آْنَت مسَِْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل اللهِ : َفَدنـَْوُت ِمْنُه فـَُقْلُت َلهُ . ُعُنَق اْآلَخرِ 

َعْتُه أُذُ : ؟ َفَأْهَوى ِإَىل أُُذنـَْيِه َوقـَْلِبِه بَِيَدْيِه َوقَالَ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  نَاَي َوَوَعاُه قـَْلِيب، فـَُقْلُت مسَِ
نَـَنا بِاْلَباِطِل، َونـَْقُتَل أَنـُْفَسَنا، َوالل : َلهُ  ُه َهَذا اْبُن َعمَك ُمَعاِويَُة يَْأُمرُنَا َأْن نَْأُكَل أَْمَوالََنا بـَيـْ

َنُكْم بِاْلَباطِ : يـَُقولُ  ِل ِإال َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن يَأَيـَها الِذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
ُفَسُكْم ِإن اللَه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما : قَالَ  ،-}29سورة النساء {-تـََراٍض ِمْنُكْم َوال تـَْقتـُُلوا أَنـْ

وابن  مسلمأمحد و رواه {. }َأِطْعُه ِيف طَاَعِة اللِه، َواْعِصِه ِيف َمْعِصَيِة اللهِ : َفَسَكَت َساَعًة، ُمث قَالَ 
  .}ماجة والنسائي

  627 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ َعْن         
رواه ابن راهوية {. }هُ تَ عَ دْ بِ  عَ دَ ى يَ ت حَ  ةٍ عَ دْ بِ  بِ احِ صَ  ل كُ   نْ عَ  ةَ بَ وْ التـ  بَ جَ حَ  اهللاَ  ن إِ {:- َوَسلمَ 

رجاله رجال الصحيح غري هارون بن : وابن وضاح يف البدع والنهي عنها، قال فيه اهليثمي يف جممع الزوائدالطرباين و 
  .}وصححه األلباين. ثقة: موسى الفروي وهو
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  628: الحديث رقم        

َع ُحَذيـَْفَة ْبَن اْلَيَمانِ  َأِيب َن عَ          َكاَن : يـَُقولُ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ِإْدرِيَس اْخلَْوالِين أَنُه مسَِ
ْريِ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  اللهُ َصلى  - الناُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل اللهِ  وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعِن الشر َخمَاَفَة  ،َعِن اخلَْ

ْريِ  ،ِإنا ُكنا ِيف َجاِهِليٍة َوَشر  ،يَا َرُسوَل اللهِ : فـَُقْلتُ  َأْن يُْدرَِكِين، فـََهْل ،َفَجاَءنَا اللُه ََِذا اخلَْ
؟ ْريِ ِمْن َشر نـََعْم : َك الشر ِمْن َخْريٍ؟ قَالَ َوَهْل بـَْعَد َذلِ : ، قـُْلتُ نـََعمْ  {:قَالَ  بـَْعَد َهَذا اخلَْ

ُهْم َوتـُْنِكر: قَالَ  َوَما َدَخُنُه؟: قـُْلتُ  ،َوِفيِه َدَخن  ،قـَْوٌم يـَْهُدوَن ِبَغْيِر َهْدِيي، تـَْعِرُف ِمنـْ
؟ قَالَ : فـَُقْلتُ  ْريِ ِمْن َشر َواِب َجَهنَم، َمْن أَ ، نـََعمْ : َهْل بـَْعَد َذِلَك اخلَْ َجابـَُهْم ُدَعاٌة َعَلى أَبـْ

َها َقَذُفوُه ِفيَها قـَْوٌم ِمْن ِجْلَدتَِنا  ،نـََعمْ : ِصْفُهْم لََنا، قَالَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :فـَُقْلتُ  ،ِإلَيـْ
ُهْم َوتـُْنِكْر،َويـََتَكلُموَن بِأَْلِسَنتنا  ؟َفَما تـََرى ِإْن أَْدرََكِين َذِلكَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :قْلتُ  ، تـَْعِرُف ِمنـْ

: قَالَ  ؟َفِإْن ملَْ َتُكْن َهلُْم َمجَاَعٌة َوال ِإَمام: فـَُقْلتُ  ،تـَْلَزُم َجَماَعَة اْلُمْسِلِميَن َوِإَماَمُهمْ  :قَالَ 
َوَلْو َأْن تـََعض َعَلى َأْصِل َشَجَرٍة َحتى يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت  ،فَاْعَتِزْل تِْلَك اْلِفَرَق ُكلَها

  .}أمحد والبخاري وأبو داود وابن ماجةرواه {. }َعَلى َذِلك

   629: الحديث رقم        

، : قـُْلتُ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُحَذيـَْفُة ْبُن اْلَيَمانِ  نْ عَ          ا ِبَشرا ُكنِه، إِنيَا َرُسوَل الل
ْريِ َشر؟ قَالَ  َهْل َورَاَء َذِلَك : ، قـُْلتُ نـََعمْ { :َفَجاَء اللُه ِخبَْريٍ فـََنْحُن ِفيِه، فـََهْل ِمْن َورَاِء َهَذا اخلَْ

ٌر؟ قَالَ  ْريِ َشر؟ قَالَ : ، قـُْلتُ نـََعمْ : الشر َخيـْ : َكْيَف؟ قَالَ : ، قـُْلتُ نـََعمْ : فـََهْل َورَاَء َذِلَك اخلَْ
َيُكوُن بـَْعِدي أَِئمٌة َال يـَْهَتُدوَن ِبُهَداَي، َوَال َيْستَـنوَن ِبُسنِتي، َوَسيَـُقوُم ِفيِهْم رَِجاٌل 

َكْيَف َأْصَنُع يَا َرُسوَل اللِه ِإْن : قـُْلتُ : الَ ، قَ قـُُلوبـُُهْم قـُُلوُب الشَياِطيِن ِفي ُجْثَماِن ِإْنسٍ 
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َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلْألَِميِر، َوِإْن ُضِرَب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك فَاْسَمْع : أَْدرَْكُت َذِلَك؟ قَالَ 
 .}رواه مسلم وغريه{. }َوَأِطعْ 

   630: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَم َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن أَْرَقمَ  َعْن َزْيدَ         
َوذَكَر، يـَْوًما ِفيَنا َخِطيًبا ِمبَاٍء يُْدَعى ُمخا، بـَْنيَ َمكَة َواْلَمِديَنِة، َفَحِمَد اللَه َوأَثـَْىن َعَلْيِه، َوَوَعَظ 

 أَيـَها الناُس، فَِإنَما أَنَا َبَشٌر يُوِشُك َأْن يَْأِتَي َرُسوُل رَبي فَُأِجيَب، َأَال : َأما بـَْعدُ { :ُمث قَالَ 
َوأَنَا تَاِرٌك ِفيُكْم ثـََقَلْيِن، َأوُلُهَما ِكَتاُب اللِه ِفيِه اْلُهَدى َوالنوُر، َفُخُذوا ِبِكَتاِب اللِه 

َوَأْهُل بـَْيِتي، ُأذَكرُُكْم اللَه : اللِه َورَغَب ِفيِه، ثُم قَالَ  َواْسَتْمِسُكوا ِبِه، َفَحث َعَلى ِكَتابِ 
    .}رواه مسلم{. }ِفي َأْهِل بـَْيِتي، ُأذَكرُُكْم اللَه ِفي َأْهِل بـَْيِتي، ُأذَكرُُكْم اللَه ِفي َأْهِل بـَْيِتي

   631: الحديث رقم        

            :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َوُسنِتي، َوَلْن تـَرَْكُت ِفيُكْم َشْيئَـْيِن َلْن َتِضلوا بـَْعَدُهَما َما َتَمسْكُتْم ِبِهَما، ِكَتاَب اِهللا  {

أخرجه مالك مرسالً،  :رواه مالك يف املوطأ، وقال اإلمام األلباين{. }ضِ َحتى يَرَِدا َعَلى اْلَحوْ  يـَتَـَفرقَا
  .}واحلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام: وقال كذلك. واحلاكم مسنداً وصححه

   632: الحديث رقم        

يف  - َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -قاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َجابِرٍ  نْ عَ         
 ،ِكَتاَب اللهِ   :تـَرَْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضلوا بـَْعَدُه ِإِن اْعَتَصْمُتْم ِبهِ { :خطبة الوداع يوم عرفة
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ُتْم ُتْسأَُلوَن َعنى ُتْم قَائُِلونَ  ،َوأَنـْ  ،َنْشَهُد أَنَك َقْد بـَلْغَت َوأَدْيَت َوَنَصْحتَ  :قَاُلوا ؟َفَما أَنـْ
  }اللُهم اْشَهِد اللُهم اْشَهدْ  :يـَْرفـَُعَها ِإَىل السَماِء َويـَْنُكتـَُها ِإَىل الناسِ  ،فـََقاَل بِِإْصَبِعِه السبابَةِ 

  .}رواه مسلم{

  

  ،ةِ ن الس  نَ مِ  وفِ رُ عْ مَ ي الْ فِ  ورِ مُ اْألُ  ةِ َال وُ  ةُ اعَ طَ 
  .ةِ عَ دْ بِ الْ  نَ مِ  مْ هِ يْ لَ عَ  وجُ رُ خُ الْ وَ 

  
يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم  :قال تعاىل        

ِر فَِإْن تـََنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردوُه ِإَلى اللِه َوالرُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَخِ 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال َذِلَك خَ    .}سورة النساء{) 59(يـْ

نَـُهْم َوِمما  :وقال تعاىل         َوالِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِهْم َوَأقَاُموا الصَالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
َناُهْم يـُْنِفُقوَن    .}سورة الشورى{) 38(َرزَقـْ

َوَلْوَال َدْفُع اللِه الناَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرُض َوَلِكن اللَه  :وقال تعاىل        
ُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحق َوِإنَك َلِمَن  )251(ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن  تِْلَك َآيَاُت اللِه نـَتـْ

  .}سورة البقرة{) 252(اْلُمْرَسِليَن 
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َوَلْوَال َدْفُع اللِه الناَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلُهدَمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع  :وقال تعاىل        
 َه َلَقِويالل ُه َمْن يـَْنُصُرُه ِإنالل ِه َكِثيًرا َولَيَـْنُصَرنَوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم الل 

  .}سورة احلج{ )40(َعزِيٌز 

تَـَفرَق ِبُكْم  :تعاىلقال و          َوَأن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه َوَال تـَتِبُعوا السُبَل فـَ
  .}سورة األنعام{)153(َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصاُكْم بِِه َلَعلُكْم تـَتـُقوَن 

  633 :الحديث رقم        

أَنُه  - َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ  َعْن َرُسولِ  -َعْنهُ  َرِضَي اللهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرة        
َوَمْن َأطَاَع َأِميِري فـََقْد  ،َوَمْن َعَصاِني فـََقْد َعَصا الله ،َمْن َأطَاَعِني فـََقْد َأطَاَع الله{:قَالَ 

 . }أخرجه مسلم{.}َوَمْن َعَصا َأِميِري فـََقْد َعَصاِني ،َأطَاَعِني

  634 :الحديث رقم        

أَنُه  - َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن اْبِن َعباسٍ         
َمْن َكرَِه ِمْن َأِميرِِه َشْيًئا فـَْلَيْصِبْر َعَلْيِه، فَِإنُه لَْيَس َأَحٌد ِمَن الناِس َخَرَج ِمَن {:قَالَ 

ًرا، َفَماَت َعَلْيِه ِإال َماَت ِميَتًة َجاِهِليًة    .}مسلمأمحد والبخاري و رواه {.}السْلطَاِن ِشبـْ

  635 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن َعْوفَ         
ِخَيارُُكْم َوِخَياُر أَِئمِتُكُم الِذيَن ُتِحبونـَُهْم َوُيِحبوَنُكْم، َوُتَصلوَن َعَلْيِهْم {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 
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َوِشَراُر أَِئمِتُكُم الِذيَن تـَْلَعُنونـَُهْم َويـَْلَعُنوَنُكْم، َوتـُْبِغُضونـَُهْم  َوُيَصلوَن َعَلْيُكْم، َوِشَرارُُكمْ 
ال، َما َصلْوا َلُكُم اْلَخْمَس، َأال : يَا َرُسوَل اللِه، َأال نـَُناِبُذُهْم ؟ قَالَ : قَاُلوا  َويـُْبِغُضوَنُكمْ 

ْنِكْر َما أََتى ِمْن  -َعز َوَجل  - ِمْن َمَعاِصي اللهِ  َوَمْن َكاَن َعَلْيِه َواٍل فـََرآُه يَْأِتي َشْيًئا فـَْليـُ
  .}مسلمأمحد و رواه { .}َذِلَك، َوال تـَْنزُِعوا َيًدا ِمْن طَاَعٍة 

  636 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -بَايـَْعَنا َرُسوَل اللهَ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -الصاِمتِ  ْبنِ  َعْن ُعَباَدةَ         
َنا، َوَأْن َال  - َوَسلمَ  َعَلى السْمع َوالطاَعة ِيف َمْنَشطَنا َوَمْكَرهَنا، َوُعْسرنَا َوُيْسرنَا، َوأَثـََرة َعَليـْ

رواه { .}ِعْندُكْم ِفيِه ِمْن الله بـُْرَهانِإال َأْن تـََرْوا ُكْفًرا بـََواًحا { :نـَُنازِع اْألَْمَر أَْهَلُه، قَالَ 
 .}مسلم

  637 :الحديث رقم        

َها -َعْن أُم َسَلَمةَ          قَاَل : قَاَلتْ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َزْوِج النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُهْم َوتـُْنِكُروَن، { :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ  َسَتُكوُن َعَلْيُكْم أَِئمٌة، تـَْعرُِفوَن ِمنـْ

يَا : ، َفِقيلَ َفَمْن أَْنَكَر فـََقْد َبِرَئ، َوَمْن َكرَِه ِبَقْلِبِه، فـََقْد َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوتَاَبعَ 
 .}مسلم رواه{.}َال، َما َصلْوا: َرُسوَل اللِه، أََفَال نـَْقتـُُلُهْم ؟ قَالَ 

  638 :الحديث رقم        

  نـََهانَا ُكبَـرَاُؤنَا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َغُضوُهْم، { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ال َتُسبوا أَُمَراءَُكْم، َوال َتِغشوُهْم، َوال تـَبـْ
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 .}رواه ابن أيب عاصم وصححه األلباين{  .}َواتـُقوا اللَه َواْصِبُروا؛ فَِإن اَألْمَر َقِري 

  639 :الحديث رقم        

أَنُه  - َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َغْنمٍ  ْبنِ  َعْن ِعَياضَ         
َيْخُلوا ِبِه، {:قَالَ  َمْن َأرَاَد َأْن يـَْنَصَح ِلِذي ُسْلطَاٍن َفال يـُْبِدِه َعالنَِيًة، َوَلِكْن يَْأُخُذ بَِيِدِه فـَ

رواه أمحد وابن أيب عاصم واحلاكم والبيهقي {.}َن َقْد َأدى الِذي َعَلْيهِ فَِإْن قَِبَل ِمْنُه َفَذاَك، َوِإال َكا
  .}وصححه األلباين

  640 :الحديث رقم        

  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ    -مسَِْعَت َرُسوَل اللهِ : قَالَ   - َرِضَي اهللا َعْنهُ   - وَعْن َأِيب أَُماَمةَ         
ِة اْلَوَداِع فـََقالَ َخيُْطُب ِيف   وا {:َحجوا َخْمَسُكْم َوُصوُموا َشْهرَُكْم َوَأدُكْم َوَصلَه رَبُقوا اللاتـ

  .}أخرجه الرتمذي وصححه األلباين{.}زََكاَة َأْمَواِلُكْم َوَأِطيُعوا َذا َأْمرُِكْم َتْدُخُلوا َجنَة رَبُكمْ 

  641: الحديث رقم        

          :َأْوَصاِىن   - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ    -ِإن َخِليِلى: قَالَ  - َرِضَي اهللا َعْنهُ   - َأِىب َذر َعْن         
  . }رواه مسلم{.}َأْن َأْسَمَع َوُأِطيَع َوِإْن َكاَن َعْبًدا ُمَجدَع اَألْطَرافِ  {

  .}ِإْسَمْع َوَأِطيْع ِلَمْن َكاَن َعلَْيكَ {:يحٍ حِ صَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ  مٍ اصِ يب عَ أَ  دَ نْ عِ  ظٍ فْ  لَ ِيف وَ         

  642: الحديث رقم          

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
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رواه {. }َعْبٌد َحَبِشي َكَأن رَْأَسُه زَبِيَبةٌ اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوِإْن اْستـُْعِمَل َعَلْيُكْم { :- َوَسلمَ 
  .}البخاري

  643 :الحديث رقم        

         :- َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل قَاَل َرُسوُل اللهِ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ   -َعْن َأِىب ُهَريـْرَةَ         
. }َوُيْسِرَك، َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرِهَك، َوأَثـََرٍة َعَلْيكَ َعَلْيَك السْمَع َوالطاَعَة ِفى ُعْسِرَك {
  . }رواه مسلم{

  644: الحديث رقم        

، َعْن أَبِيِه قَالَ          َسَأَل َسَلَمُة ْبُن يَزِيَد اجلُْ : َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َواِئٍل احلَْْضَرِمي َرِضَي   -ْعِفي
َنا : فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اللهِ  -اهللا َعْنهُ  يَا َنِيب اللِه، أَرَأَْيَت ِإْن قَاَمْت َعَليـْ

لَُه ُه، ُمث َسأَ أَُمرَاُء َيْسأَُلونَا َحقُهْم َوَميْنَـُعونَا َحقَنا َفَما تَْأُمرُنَا؟ َفَأْعَرَض َعْنُه، ُمث َسأَلَُه َفَأْعَرَض َعنْ 
اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا، فَِإنَما َعَلْيِهْم { :ِيف الثانَِيِة أَْو ِيف الثالَِثِة، َفَجَذبَُه اْألَْشَعُث ْبُن قـَْيٍس، َوقَالَ 

ْلُتم ُلوا َوَعَلْيُكْم َما ُحم والرتمذي وغريمها رواه مسلم{} َما ُحم{ 

  645 :الحديث رقم        

َصلى اهللاُ َعَلْيِه  -قَاَل لََنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اهللا َعْنهُ   -ْبِن َمْسُعودٍ  اللهِ  َعْبدِ َعْن         
َفَما تَْأُمرُنَا يَا َرُسوَل اللِه؟ : قَاُلوا .ِإنُكْم َستَـَرْوَن بـَْعِدي أَثـََرًة َوأُُمورًا تـُْنِكُرونـََها{:- َوَسلمَ 
  .}متفق عليه{.} قُهْم، َوَسُلوا اللَه َحقُكمِإلَْيِهْم حَ أَدوا : قَالَ 

  646 :الحديث رقم        
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 :- َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل لََنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ   -َعِن اْلِمْقدامَ         
ُتْم َأِطيُعوا أَُمَراءَُكْم َمْهَما َكاَن، فَِإْن َأَمُروُكْم { ِبَشْيٍء ِمما َلْم آِتُكْم ِبِه، فـَُهَو َعلَْيِهْم َوأَنـْ

ِمْنُه بـََراٌء، َوِإْن َأَمُروُكْم ِبَشْيٍء ِمما ِجْئُتُكْم ِبِه، َفِإنـُهْم يـُْؤَجُروَن َعَلْيِه َوتـُْؤَجُروَن َعَلْيِه، 
رَبـَنا : ال ظُْلَم، فـَتَـُقوُلونَ :  ظُْلَم، فـَيَـُقولُ رَبـَنا ال: َذِلُكْم بِأَنُكْم ِإَذا َلِقيُتْم رَبُكْم قـُْلُتمْ 

َنا أَُمرَ  َنا ُخَلَفاَء فََأطَْعَناُهْم، َوَأمْرَت َعَليـْ َنا ُرَسال فََأطَْعَناُهْم، َواْسَتْخَلْفَت َعَليـْ اَء َأْرَسْلَت ِإلَيـْ
يَـُقولُ  ُتْم ِمنْ : فََأطَْعَناُهْم، فـَ ُتْم، ُهَو َعَلْيِهْم َوأَنـْ خرجه ابن أيب عاصم، وصححه أ{. }ُه بـََراءٌ َصَدقـْ

  .}األلباين يف التعليق على كتاب السنة

  647: الحديث رقم        

يَا َرُسوَل اللِه، : َأن َرُجًال ِمَن األَْنَصاِر قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ   - َعْن ُأَسْيِد ْبِن ُحَضْريٍ         
ِإنُكْم َستَـَرْوَن {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َتْستَـْعِمْلِين، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ اْستَـْعَمْلَت ُفَالنًا وَملَْ 

رواه أمحد والبخاري ومسلم  والنسائي { . }بـَْعِدي أَثـََرًة، فَاْصِبُروا َحتى تـَْلَقْوِني َعَلى الَحْوضِ 
 .}والرتمذي

  648: الحديث رقم        

َصلى   -مسَِْعَت َرُسوَل اللِه : قَالَ   - َرِضَي اهللا َعْنهُ   -َفَجَة ْبِن َضرِيٍح اَألَسِدي َعْن َعرْ         
َفَمْن َأرَاَد َأْن يـَُفرق َأْمر َهِذِه اْألُمة  َسَتُكوُن َهَنات َوَهَنات هُ ن إِ {:ولُ قُ يَـ   -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 . }رواه مسلم{.}بِالسْيِف َكائًِنا َمْن َكانَ َوِهَي َجِميع فَاْضرِبُوُه 

  549: الحديث رقم        
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ُثُكْم َما مسَِْعُت ِمْن نَِبيُكمْ : قَالَ َكَذِلَك   -َرِضَي اهللا َعْنهُ   -َعْن َعْرَفَجةَ          ُأَحد ِإين             
َمْن {:َوَألْعرَِفن ُفالنًا، َوُهَو يـَُقولُ  ،َوَألْعرَِفن ُفالنًا ،َألْعرَِفن ُفالنًا - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

 ،أَتَاُكْم َوَأْمرُُكْم َجِميًعا َعَلى رَُجٍل َواِحٍد يُرِيُد َأْن َيُشق َعَصاُكْم، َويـَُفرَق َجَماَعَتُكمْ 
تـُُلوهُ    .}وغريمها مسلمأمحد و  رواه{ .}فَاقـْ

  650: الحديث رقم        

ُهما  -َجاَء َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمرَ : َعْن نَاِفٍع، َوَساملٍِ قَاالَ          ِإَىل َعْبِد اللِه ْبِن  -َرِضَي اهللا َعنـْ
َا : قَالَ . َهاُتوا َألِيب َعْبِد الرْمحَِن ِوَساَدةً : ُمِطيٍع، فـََلما َرآُه قَالَ  ملَْ َأِجئَك َألْجِلَس، ِإمن ِإين

ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اللهِ  ِجْئُت ُألَحدَثكَ  ْعُتُه يـَُقولُ - َصلى اللُه َعَلْيهِ  - ِحبَِديٍث مسَِ َمْن َخَلَع { :، مسَِ
َعٌة،  َيًدا ِمْن طَاَعٍة، َلِقَي اللَه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوال ُحجَة َلُه، َوَمْن َماَت َولَْيَس ِفي ُعُنِقِه بـَيـْ

  .}مسلم أمحد و رواه {. }َماَت ِميَتًة َجاِهِليةً 

  651: الحديث رقم        

ُهَما -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ          قَاَل  - َلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه عَ  -َأّن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َما ِإَمارَُة : ، فـََقالَ السَفَهاءِ َأَعاَذَك اللُه يَا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة ِمْن ِإَمارَِة { :ْبِن ُعْجَرةَ  ِلَكْعبَ 

أَُمَراُء َيُكونُوَن بـَْعِدي، َال يـَْهَتُدوَن ِبُهَداَي، َوَال َيْستَـنوَن ِبُسنِتي، َفَمْن : السَفَهاِء ؟ قَالَ 
ُهْم، َوَال َيِرُدوَن  َصدقـَُهْم ِبَكِذِبِهْم َوَأَعانـَُهْم َعَلى ظُْلِمِهْم فَُأولَِئَك لَْيُسوا ِمني َوَلْسُت ِمنـْ

ُهْم َعَلى ظُْلِمِهْم فَُأولَِئَك ِمني َوأَنَا  َعَلى َحْوِضي، َوَمْن َلْم ُيَصْدِقْهُم ِبَكِذِبِهْم َوَلْم يُِعنـْ
ُهْم، َوَسَيِرُدوَن َعَلى َحْوِضي، يَا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، الصوُم ُجنٌة، َوالصَدَقُة ُتْطِفُئ  ِمنـْ
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ٌم ِإنُه َال َيْدُخِل اْلَجنَة َلحْ : بـُْرَهاٌن، يَا َكْعُب ْبَن ُعْجَرةَ : ، أَْو قَالَ صَالُة قـُْربَانٌ اْلَخِطيَئَة، َوال
ْبَن ُعْجَرَة، الناُس َغاِديَاِن، َفُمْبَتاٌع نـَْفَسُه  َأْوَلى ِبِه، يَا َكْعب رُ نـََبَت ِمْن ُسْحٍت، النا

رواه : رواه أمحد وابن حبان واحلاكم يف مستدركه، وقال اهليثمي يف امع{ .}ُقَهاَفُمْعِتُقَها، َأْو بَائُِعَها َفُموبِ 
، وصححه أمحد شاكر، وحسنه مقبل الوادعي يف الصحيح املسند ويف أمحد والبزار، ورجاهلما رجال الصحيح

  .}صحيح لغريه: صحيح دالئل النبوة، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب

  652: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َذرمَ  -قَاَل ِيل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل-: 
يُِميُتوَن الصَالَة : ؟ أَوْ َكْيَف أَْنَت ِإَذا َكاَنْت َعَلْيَك أَُمَراُء يـَُؤخُروَن الصَالَة َعْن َوْقِتَها{

َصل الصَالَة ِلَوْقِتَها، فَِإْن َأْدرَْكتَـَها َمَعُهْم : َفَما تَْأُمُرِين؟ قَالَ : قـُْلتُ : ؟ قَالَ ْقِتَهاَعْن وَ 
  .}رواه مسلم{. }َفَصل، فَِإنـَها َلَك نَاِفَلةٌ 

  653: الحديث رقم        

ُهما  -ُعَمرَ  ْبنِ  اللهِ  َعْن َعْبدِ           -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسول الله - َرِضَي اهللا َعنـْ
السْمع َوالطاَعة َعَلى اْلَمْرء اْلُمْسِلم ِفيَما َأَحب وََكرَِه، َما َلْم يـُْؤَمر ِبَمْعِصَيٍة، فَِإَذا  {:قَالَ 

  .}رواه البخاري ومسلم وأبو داود{. }أُِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفَال َسْمع َوَال طَاَعة

  654: الحديث رقم        

َسرِية  -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  - بـََعَث َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اهللا َعْنهُ   -َعْن َعِليّ         
: فـََقاَل َهلُمْ : َواْستَـْعَمَل َعَلْيِهْم َرُجًال ِمْن اْألَْنَصار، فـََلما َخَرُجوا َوَجَد َعَلْيِهْم ِيف َشْيء، قَالَ 
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فَاْمجَُعوا : قَالَ . َأْن ُتِطيُعوِين ؟ قَاُلوا بـََلى - ْيِه َوَسلمَ َصلى الله َعلَ  -أَلَْيَس َقْد أََمرَُكْم َرُسوُل اللهِ 
فـََقاَل َهلُْم : َعَزْمت َعَلْيُكْم لََتْدُخلُنـَها، قَالَ : ُمث َدَعا بَِناٍر فََأْضَرَمَها ِفيَها ُمث قَالَ . ِيل َحطًَبا

ُهمْ  َا فـََرْرُمتْ ِإَىل َرُسوِل اللهِ : َشاّب ِمنـْ مَ صَ  -ِإمنه َعَلْيِه َوَسلى اللل-  ار، َفَال تـَْعَجُلوا َحىتِمْن الن
، فَِإْن أََمرَُكْم َأْن َتْدُخُلوَها فَاْدُخُلوَها، قَاَل فـََرَجُعوا - َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -تـَْلَقْوا َرُسول الله
َلْو َدَخْلُتُموَها َما َخَرْجُتْم { :ْخبَـُروُه فـََقاَل َهلُمْ َفأَ  -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِإَىل َرُسول الله

َها أََبًدا، ِإنَما الطاَعة ِفي اْلَمْعُروف   .}رواه البخاري ومسلم{. }ِمنـْ

  655: الحديث رقم        

 - َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َمْن َخَرَج ِمَن الطاَعِة، َوفَاَرَق اْلَجَماَعَة، َماَت ِميَتًة َجاِهِليًة، َوَمْن قَاَتَل َتْحَت {:يـَُقولُ 

يٍة، يـَْغَضُب لِ  ًة، َوَمْن َخَرَج رَايٍَة ِعمِة، َفَماَت َماَت ِميَتًة َجاِهِليٍة، َوَيْدُعو لِْلَعَصِبيْلَعَصِبي
ال يـََتَحاَشى َعْن ُمْؤِمِنَها، َوال يَِفي َألْهِل َعْهِدَها،  ،َعَلى أُمِتي َيْضِرُب بـَرَها َوفَاِجَرَها

ُهمْ  َلْيُسوا ِمني َوَلْسُت ِمنـْ   .}مسلمأمحد و رواه { . }فـَ

  656: الحديث رقم        

َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َعْبِد اللِه اْلَبَجِلي  َعْن ُجْنَدبَ         
يٍة، َيْدُعو َعَصِبيًة، َأْو يـَْنُصُر {:-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  َلٌة َمْن قُِتَل َتْحَت رَايٍَة ِعم َعَصِبيًة، َفِقتـْ

   .}رواه مسلم{}  َجاِهِليةٌ 

  657: الحديث رقم        
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ْعُت َرُسوَل َواْميُ اللِه : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن اَألْسَوِد اْلِكْنِدي  َعِن اْلِمْقَدادَ          َلَقْد مسَِ
ِإن السِعيَد َلَمْن ُجنَب اْلِفَتَن، ِإن السِعيَد َلَمْن { :يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

تُِلَي َفَصبَـَر  -يـَُردُدَها َثالَث َمراتٍ  - ،ُجنَب اْلِفَتَن، ِإن السِعيَد َلَمْن ُجنَب اْلِفَتنَ  َوَلَمِن ابـْ
ْعُتُه ، َواْميُ الل فـََواًها ِه ال َأْشَهُد َألَحٍد أَنُه ِمْن أَْهِل اَجلَنِة َحىت أَْعَلَم َما َميُوُت َعَلْيِه، حلَِِديٍث مسَِ

اْبِن آَدَم َأْسَرُع اْنِقالبًا ِمَن اْلِقْدَر  َلَقْلبُ  {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِمْن َرُسوِل اللهِ 
رواه أبو داود، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ويف ختريج مشكاة املصابيح {. }َغْلًيا ِإَذا اْسَتْجَمَعتْ 

  .}اسناده صحيح على شرط مسلم: ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، وقال يف السلسلة الصحيحة

  658: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ   - َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو َعْن         
َتَل نـَْفًسا ُمَعاَهًدا َلْم َيِرْح رَاِئَحَة اْلَجنِة، َوِإن رِيَحَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َأْربَِعيَن {:قَالَ    َمْن قـَ

  .}رواه البخاري{. }َعاًما

  659: الحديث رقم        

َأَال َمْن  { :قَالَ    -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ   -َعْن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ َأِيب   َعْن         
َتَل نـَْفًسا  رَاِئَحَة   يـَُرْح   ِبِذمِة اللِه، َفَال    َأْخَفرَ    ُة َرُسوِلِه فـََقدْ َلُه ِذمُة اللِه َوِذم  ُمَعاِهًدا  قـَ

  َأِيب ُهَريـْرََة    َحِديُث  : رواه الرتمذي وقال{. }َوِإن رِيَحَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َسْبِعيَن َخرِيًفا اْلَجنِة،
  .}صحيح لغريه: ، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، وقال يف صحيح الرتغيب والرتهيبَحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ  

  660: الحديث رقم        
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ِإن اللَه { :قَالَ    -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ   -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -انَ بَ وْ ثَـ  نْ عَ         
َها،  ُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَى ِلى ِمنـْ َزَوى ِلَى اَألْرَض فـََرأَْيُت َمَشارِقـََها َوَمَغارِبـََها، َوِإن أُمِتى َسَيبـْ

َزْينِ  َيَض، َوِإنى َسأَْلُت رَبى ألُمِتى َأْن َال يـُْهِلَكَها ِبَسَنٍة  :َوُأْعِطيُت اْلَكنـْ اَألْحَمَر َواألَبـْ
َيْسَتِبيَح بـَْيَضتَـُهْم، َوِإن رَبى  ُفِسِهْم فـَ ِبَعامٍة، َوَأْن َال ُيَسلَط َعَلْيِهْم َعُدوا ِمْن ِسَوى أَنـْ

َضاًء فَِإنُه َال يـَُرد، َوِإنى َأْعطَْيُتَك ألُمِتَك َأْن الَ يَا ُمَحمُد، ِإنى ِإَذا َقَضْيُت قَ : قَالَ 
ُفِسِهْم َيْسَتِبيُح بـَْيَضتَـُهْم  ُأْهِلَكُهْم ِبَسَنٍة ِبَعامٍة، َوَأْن َال ُأَسلَط َعَلْيِهْم َعُدوا ِمْن ِسَوى أَنـْ

َحتى َيُكوَن بـَْعُضُهْم  -َمْن بـَْيَن َأْقطَارَِها: أَْو قَالَ  -،َوَلِو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن بِأَْقطَارَِها
. حديث حسن صحيح: رواه مسلم، ورواه الرتمذي وقال{. }يـُْهِلُك بـَْعًضا، َوَيْسِبى بـَْعُضُهْم بـَْعًضا

وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، وصححه يف صحيح سنن أيب داود، وصححه يف صحيح سنن ابن 
   .}ماجه، وأمحد

  661 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدرِيُه َعْنهُ  - بـََعَث َعِلى: قَالَ  -َرِضَي اللَوُهَو  -َرِضَي الل
           اللهِ فـََقَسَمَها َرُسوُل  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - بِاْلَيَمِن ِبَذَهَبٍة ِىف تـُْربَِتَها ِإَىل َرُسوِل اللهِ 

َنُة ْبُن َبْدٍر : بـَْنيَ أَْربـََعِة نـََفرٍ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - األَقـْرَُع ْبُن َحاِبٍس اْحلَْنظَِلى، َوُعيَـيـْ
ْريِ الطاِئى،  ُمث َأَحُد َبِىن اْلَفزَارِى، َوَعْلَقَمُة ْبُن ُعالَثََة اْلَعاِمرِى، ُمث َأَحُد َبِىن ِكَالٍب، َوَزْيُد اخلَْ

َهانَ  َصلى  - أَتـُْعِطى َصَناِديَد َجنٍْد َوَتَدُعَنا؟ فـََقاَل َرُسوُل اللهِ : فـََغِضَبْت قـَُرْيٌش فـََقاُلوا: قَالَ . نـَبـْ
ْشِرُف َفَجاَء َرُجٌل َكث اللْحَيِة، مُ .  ِإنى ِإنَما فـََعْلُت َذِلَك ألَتَأَلَفُهمْ {:- اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

نَـْنيِ، نَاِتُئ اْجلَِبِني، َحمُْلوُق الرْأِس فَـَقالَ  فـََقاَل : َقالَ   .اتِق اللَه يَا ُحمَمدُ : اْلَوْجَنتَـْنيِ، َغائُِر اْلَعيـْ
ْهِل أَيَْأَمنُِنى َعَلى أَ ؟ َفَمْن ُيِطِع اللَه ِإْن َعَصْيُتهُ : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ 
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يـَُرْوَن أَنُه  - ُمث أَْدبـََر الرُجُل فَاْسَتْأَذَن َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم ِىف قـَْتِلِه،: قَالَ ! ؟اَألْرِض َوَال تَْأَمُنوِنى
ِإن ِمْن ِضْئِضِئ َهَذا قـَْوًما : - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  - َخاِلُد ْبُن اْلَولِيدِ 

يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم، يـَْقتـُُلوَن َأْهَل اِإلْسَالِم َوَيَدُعوَن َأْهَل اَألْوثَاِن، 
َلنـُهْم قـَْتَل َعادٍ  تـُ . }َيْمُرُقوَن ِمَن اِإلْسَالِم َكَما َيْمُرُق السْهُم ِمَن الرِميِة، لَِئْن َأْدرَْكتـُُهْم َألقـْ

  .}متفق عليه{ 

  662: الحديث رقم        

َنا النِىب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِىب َسِعيدٍ          يـَْقِسُم،  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - بـَيـْ
َمْن ! َويـَْلكَ { :فـََقالَ   . اْعِدْل يَا َرُسوَل اللهِ : َجاَء َعْبُد اللِه ْبُن ِذى اْخلَُوْيِصَرِة التِميِمى فـََقالَ 

طابِ يـَْعِدُل ِإَذا َلْم َأْعِدلْ  فَِإن َلُه  ،ْعهُ دَ : قَالَ   . َدْعِىن َأْضِرْب ُعنـَُقهُ : ؟ قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْ
يِن َكَما  َأْصَحابًا َيْحِقُر َأَحدُُكْم َصالََتُه َمَع َصالَتِِه، َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِه، َيْمُرُقوَن ِمَن الد

ُق السْهُم ِمَن الرِميِة، يـُْنَظُر ِفى ُقَذِذِه َفَال يُوَجُد ِفيِه شيء، يـُْنَظُر ِفى َنْصِلِه َفالَ َيْمرُ 
يُوَجُد ِفيِه َشْىٌء، ثُم يـُْنَظُر ِفى ِرَصاِفِه َفالَ يُوَجُد ِفيِه َشْىٌء، ثُم يـُْنَظُر ِفى َنِضيِه َفالَ يُوَجُد 

َثْديـَْيِه ِمْثُل َثْدِى  - :َأْو قَالَ  -َفْرَث َوالدَم، آيـَتـُُهْم رَُجٌل ِإْحَدى َيَدْيهِ ِفيِه شيٌء، َقْد َسَبَق الْ 
قَاَل أَبُو . ِمْثُل اْلَبْضَعةـ َتَدْرَدُر، َيْخُرُجوَن َعَلى ِحيِن فـُْرَقٍة ِمَن الناسِ  -:َأْو قَالَ  -اْلَمْرَأةِ 
، َوَأْشَهُد َأن َعِليا قـَتَـَلُهْم َوأَنَا َمَعُه، -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  َصلى -َأْشَهُد مسَِْعُت ِمَن النِىب : َسِعيدٍ 

: فـَنَـزََلْت ِفيهِ : قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِجيَء بِالرُجِل َعَلى النـْعِت الِذى نـََعَتُه النِىب 
            ْشَهُد َأىن مسَِْعُت َهَذا ِمْن َرُسوِل اللهِ قَاَل أَبُو َسِعيٍد َفأَ    .منهم من يلمزك ىف الصدقات

قَاتـََلُهْم َوأَنَا  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َوَأْشَهُد َأن َعِلى ْبَن َأِىب طَاِلبٍ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
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 ُجِل فَاْلُتِمَس فـَُوِجَد فَأُِتى بِِه َحىتهِ َمَعُه َفَأَمَر ِبَذِلَك الرَنظَْرُت إِلَْيِه َعَلى نـَْعِت َرُسوِل الل               
  .}متفق عليه{. }الِذى نـََعتَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

  663: الحديث رقم        

ذََكَر قـَْوًما  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِىب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِىب َسِعيدٍ         
َأْو  - ُهْم َشر اْلَخْلقِ  {:قَالَ  ،َيُكونُوَن ِىف أُمِتِه َخيُْرُجوَن ِىف فـُْرَقٍة ِمَن الناِس ِسيَماُهُم التَحاُلقُ 

اللُه َعَلْيِه َصلى  -قَاَل َفَضَرَب النِىب   . يـَْقتـُُلُهْم َأْدَنى الطائَِفتَـْيِن ِإَلى اْلَحق  - ِمْن َأَشر اْلَخْلقِ 
يَـْنظُُر ِفى النْصِل  -اْلَغَرضَ  :َأْو قَالَ  -الرُجُل يـَْرِمى الرِميةَ  :َهلُْم َمَثًال أَْو قَاَل قـَْوالً  - َوَسلمَ  فـَ

َويـَْنظُُر ِفى اْلُفوِق َفَال يـََرى  ،َويـَْنظُُر ِفى النِضى َفَال يـََرى َبِصيَرةً  ،َفَال يـََرى َبِصيَرةً 
  .}رواه مسلم{ . }ةً َبِصيرَ 

  664: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َعْن َرُسوِل اللهِ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ى رِ دْ اخلُ  يدٍ عِ ىب سَ أَ  نْ عَ         
 ،وَن اْلِفْعلَ ئَوُيِسيُيْحِسُنوَن اْلِقيَل  قـَْومٌ  ،َسَيُكوُن ِفى أُمِتى اْخِتَالٌف َوفـُْرَقةٌ {:قَالَ  - َوَسلمَ 

يِن ُمُروَق السْهِم ِمْن الرِميةِ  ،يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال ُيَجاِوُز تـََراِقيَـُهمْ  َال  ،ـَيْمُرُقوَن ِمْن الد
تَـلُ  ،ُهْم َشر اْلَخْلِق َواْلَخِليَقةِ  ،يـَْرِجُعوَن َحتى يـَْرَتد َعَلى ُفوِقهِ  تَـَلُهْم َوقـَ  ،وهُ طُوَبى ِلَمْن قـَ

ُهمْ  ،َيْدُعوَن ِإَلى ِكَتاِب اللِه َولَْيُسوا ِمْنُه ِفى َشْيءٍ  قَاُلوا يَا  .َمْن قَاتـََلُهْم َكاَن َأْوَلى بِاللِه ِمنـْ
، وصححه املستدرك يفمحد وأبو داود واحلاكم أرواه { .}التْحِليقُ  :َما ِسيَماُهْم؟ قَالَ  :َرُسوَل اللهِ 

  .}اجلامع ويف ختريج مشكاة املصابيح ويف صحيح أيب داود ويف كتاب السنةاأللباين يف صحيح 
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  665: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِىب َذرهِ  - َرِضَي اللمَ  -َعْن َرُسوِل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللقَالَ  -َصل:} ِإن
َال ُيَجاِوُز  ،قـَْوٌم يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآنَ  - َسَيُكوُن بـَْعِدى ِمْن أُمِتى َأوْ  -بـَْعِدى ِمْن أُمِتى

يِن َكَما َيْخُرُج السْهُم ِمَن الرِميةِ  ،َحَالِقيَمُهمْ  َال يـَُعوُدوَن ِفيهِ  ،َيْخُرُجوَن ِمَن الد ُهْم  ،ثُم
  .}رواه مسلم{. }َشر اْلَخْلِق َواْلَخِليَقةِ 

  666: الحديث رقم        

ثـُْتُكْم َعْن َرُسوِل  :-َرِضَي اللُه َعْنهُ  -قَاَل َعِلى :ْبِن َغَفَلَة قَالَ  َعْن ُسَوْيدَ          ِإَذا َحد
َفَألْن َأِخر ِمَن السَماِء َأَحب ِإَىل ِمْن َأْن أَُقوَل َعَلْيِه َما ملَْ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 
َنُكمْ  ،يـَُقلْ  ثـُْتُكْم ِفيَما بـَْيِىن َوبـَيـْ احلَْْرَب َخْدَعةٌ  ،َوِإَذا َحد هِ   .فَِإنُه  - مسَِْعُت َرُسوَل اللى اللَصل

 ،ُسَفَهاُء اَألْحَالمِ  ،ى آِخِر الزَماِن قـَْوٌم َأْحَداُث اَألْسَنانِ َسَيْخُرُج فِ {:يـَُقولُ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 
يِن   ،يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهمْ  ،يـَُقوُلوَن ِمْن َخْيِر قـَْوِل اْلَبرِيةِ  يَْمُرُقوَن ِمَن الد

ْتِلِهْم َأْجًرا ِلَمْن  ،فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاقْـتـُُلوُهمْ  ،َكَما َيْمُرُق السْهُم ِمَن الرِميةِ  فَِإن ِفى قـَ
تَـَلُهْم ِعْنَد اللِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ    .}متفق عليه{. }قـَ

  667: الحديث رقم        

 -َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  - َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ كَ ىب بَ أَ  نْ عَ         
اُء، َذلِيَقٌة أَْلِسَنتـُُهْم بِاْلُقْرآِن، يـَْقَرُءونَُه َال ُيَجاِوُز {:قَالَ  اُء َأِشد َسَيْخُرُج قـَْوٌم َأْحَداٌث َأِحد
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تـُُلوُهْم، فَِإنُه يـُؤْ  َلِقيُتُموُهمْ تـََراِقيَـُهْم، فَِإَذا  . }َجُر قَاتُِلُهمْ فَأَنِيُموُهْم، ثُم ِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاقـْ
  .}واحلاكم ىف املستدرك ،عاصم ىف السنة وأبو ،محدأرواه {

  668: الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن اْبِن ُعَمرَ         
، قَاَل اْبُن ُيَجاِوُز تـََراِقيَـُهْم، ُكلَما َخَرَج قـَْرٌن ُقِطعَ يـَْنَشُأ َنْشٌء يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال {:قَالَ 
ْعُت َرُسوَل اللهِ : ُعَمرَ  َأْكثـََر  -ُكلَما َخَرَج قـَْرٌن ُقِطعَ {:يـَُقولُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِ

وصححه  .ابن ماجةأمحد والبخاري و رواه {. }َحتى َيْخُرَج ِفي ِعَراِضِهُم الدجالُ  -ِمْن ِعْشرِيَن َمرةً 
   .}األلباين يف صحيح ابن ماجة

  

  بِ ز حَ الت  يمُ رِ حْ تَ وَ  ةِ اعَ مَ جَ الْ  ةِ مَ زَ َال مُ  وبُ جُ وَ 

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللِه َجِميًعا َوَال تـََفرُقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللِه َعَلْيُكْم ِإْذ   :قال تعاىل        
ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلَف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن 

هَ  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم  )103(ا َكَذِلَك يـُبَـيُن اللُه َلُكْم َآيَاتِِه َلَعلُكْم تـَْهَتُدوَن الناِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  أُمٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

تـََفرُقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـيـَناُت َوُأولَِئَك َلُهْم َوَال َتُكونُوا َكالِذيَن  )104(
  .}ال عمران{) 105(َعَذاٌب َعِظيٌم 
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ُهْم ِفي َشْيٍء ِإنَما  :قال تعاىلو          ِإن الِذيَن فـَرُقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا َلْسَت ِمنـْ
  }سورة االنعام{) 159(م يـَُنبئـُُهْم ِبَما َكانُوا يـَْفَعُلوَن َأْمُرُهْم ِإَلى اللِه ثُ 

تَـَقطُعوا َأْمَرُهْم ) 52(َوِإن َهِذِه أُمُتُكْم أُمًة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُكْم فَاتـُقوِن  :قال تعاىلو          فـَ
نَـُهْم زُبـًُرا ُكل ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحوَن   )54(َفَذْرُهْم ِفي َغْمَرتِِهْم َحتى ِحيٍن  )53(بـَيـْ

  .}سورة املؤمنون{

َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن فـَْوِقُكْم َأْو ِمْن  :قال تعاىلو          ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ
َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو يـَْلِبَسُكْم ِشيَـًعا َويُِذيَق بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُف اْآلَيَاِت 

  .}سورة األنعام{) 65(َلَعلُهْم يـَْفَقُهوَن 

َنا ِإلَْيَك َوَما  :قال تعاىلو          يِن َما َوصى ِبِه نُوًحا َوالِذي َأْوَحيـْ َشَرَع َلُكْم ِمَن الد
يَن َوَال تـَتَـَفرُقوا ِفيهِ  َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الد َنا ِبِه ِإبـْ   }13سورة الشورى { َوصيـْ

تَـَفرَق ِبُكْم  :قال تعاىلو          َوَأن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه َوَال تـَتِبُعوا السُبَل فـَ
  .}سورة األنعام{)153(َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصاُكْم بِِه َلَعلُكْم تـَتـُقوَن 

َوَلْو َشاَء رَبَك َلَجَعَل الناَس أُمًة َواِحَدًة َوَال يـََزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن  :وقال تعاىل        
  .}119. سورة هود{ِإال َمْن رَِحَم رَبَك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم ) 118(

  669 :الحديث رقم        
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ُهَما - َعْن َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللهِ          َصلى اللُه  -َلما نـََزَل َعَلى النِيب : قالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن فـَْوِقُكمْ : -َعَلْيِه َوَسلمَ   -}65. األنعام{-ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ

أَْو . َأُعوُذ ِبَوْجِهك: قَالَ  -}65. األنعام{-ْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكمْ أَ . َأُعوُذ ِبَوْجِهكَ { :قَالَ 
 ، َأوْ َهاتَاِن َأْهَونُ : قَالَ  -}65. األنعام{-يـَْلِبَسُكْم ِشيَـًعا َويُِذيَق بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعضٍ 

  .}والرتمذي البخاريأمحد و رواه { .}أَْيَسرُ 

  670 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  - َخط لََنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ َعْن         
ُمث َخط ُخطُوطًا َعْن َميِيِنِه َوَعْن ِمشَالِِه،  .َهَذا َسِبيُل اهللاِ {:يـَْوًما َخطا، ُمث قَالَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

َها َشْيطَاٌن َيْدُعو ِإلَْيهِ َهِذِه ُسُبٌل  :ُمث قَالَ  َوَأن َهَذا ِصَراِطي  :، ُمث قـَرَأَ َعَلى ُكل َسِبيٍل ِمنـْ
أخرجه  { .}-}153. األنعام{-تَـَفرَق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه َوَال تـَتِبُعوا السُبَل فَـ 

حتقيقه  :واحلديث صححه أمحد شاكر يف .واحلاكم وأمحد،  ،مقدمة صحيحه :سننه، وابن حبان يف:الدارمي يف
   .}املشكاة :يف وحسنه األلباين ،ملسند أمحد

  671 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ         
َقُه ِمْنُه، َنضَر {:قَالَ  اللُه َعْبًدا َسِمَع َمَقالَِتي ثُم َحَمَلَها، فـَُرب َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن ُهَو َأفـْ

ِإْخالُص اْلَعَمِل لِلِه، : َوُرب َحاِمِل ِفْقٍه َغْيِر َفِقيٍه، َثالٌث ال يـَُغل َعَلْيِهن َصْدُر اْلُمْسِلمِ 
          .}لُُزوُم َجَماَعِة اْلُمْسِلِميَن، فَِإن َدْعَوتـَُهْم ُتِحيُط ِمْن َورَاِئِهمْ َوُمَناَصَحُة والِة اَألْمِر، وَ 

  }لباينمحد وابن ماجة وصححه األرواه أ {
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  672 :الحديث رقم        

              َرُسوُل اللهِ قَاَم ِفيَنا : بِالشاِم فـََقالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َخَطَب ُعَمرُ : َعْن زِر قَالَ         
ًرا، ثُم الِذيَن {:َمَقاِمي ِفيُكْم فـََقالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اْستَـْوُصوا بَِأْصَحاِبي َخيـْ

َأْن  يـَُلونـَُهْم، ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهْم، ثُم يـَْفُشو اْلَكِذُب َحتى يـَُعجَل الرُجُل بِالشَهاَدِة قـَْبلَ 
 ْليَـْلَزِم اْلَجَماَعَة، فَِإن ْبَل َأْن ُيْسأََلَها، َفَمْن َأرَاَد ُبْحُبوَحَة اْلَجنِة فـَ  ُيْسأََلَها، َوبِاْلَيِميِن قـَ
َعُد، َفَمْن َسرْتُه َحَسَنُتُه َوَساَءْتُه َسيَئُتُه فـَُهَو  نَـْيِن أَبـْ الشْيطَاَن َمَع اْلَواِحِد، َوِمَن االثـْ

، وأيضا صححه أمحد محد والرتمذي واحلاكم وصحح ابن حجر سنده يف ختريج مشكاة املصابيحرواه أ{.}نُمْؤمِ 
  .}شاكر يف مسند أمحد،وكما صححه األلباين يف صحيح الرتمذي

  673 :الحديث رقم        

         :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
يـَْرَضى َلُكْم َثالثًا، َوَيْكَرُه َلُكْم َثالثًا، يـَْرَضى َلُكْم َأْن تـَْعُبُدوُه  -َعز َوَجل  -ِإن اللهَ { 

َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا، َوَأْن تـَْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللِه َجِميًعا َوال تـََفرُقوا، َوَأْن تـَُناِصُحوا ِلَمْن 
 .}َلُكْم ِقيَل َوقَاَل، وََكثْـَرَة السَؤاِل، َوِإَضاَعَة اْلَمالِ  َوَيْكَرهُ . َأْمرَُكمْ  - َعز َوَجل  - َوالُه اللهُ 

  }مسلمأمحد و رواه  {

  674 :الحديث رقم        

اللِه َصلى اللُه  - َكاَن الناُس َيْسأَُلوَن َرُسولَ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن ُحَذيـَْفةَ         
ْريِ، وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعِن الشر َخمَاَفَة َأْن يُْدرَِكِين، فـَُقْلتُ َعِن  -َعَلْيِه َوَسلمَ  ِإنا ُكنا ِيف َجاِهِليٍة  :اخلَْ
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ْريِ ِمْن َشر ؟ قَالَ  ْريِ، فـََهْل بـَْعَد اخلَْ ، َفَجاَءنَا اللُه ََِذا اخلَْ فـََهْل بـَْعَد : ، قـُْلتُ  نـََعمْ { :َوَشر
ُهْم : َوَما َدَخُنُه ؟ قَالَ : ، قـُْلتُ نـََعْم، َوِفيِه َدَخنٌ : ؟ قَالَ الشر ِمْن َخْريٍ  قـَْوٌم تـَْعِرُف ِمنـْ

ْريِ ِمْن َشر ؟ قَالَ : ، قـُْلتُ َوتـُْنِكرُ  َواِب َجَهنَم، َمْن : فـََهْل بـَْعَد َذِلَك اخلَْ نـََعْم؛ ُدَعاٌة َعَلى أَبـْ
َها َقَذُفوُه ِفيَها تـَْلَزُم : يَا َرُسوَل اللِه، َفَما تَْأُمُرِين ِإْن أَْدرََكِين َذِلَك ؟ َقالَ : ، قـُْلتُ َأَجابـَُهْم ِإلَيـْ

فَاْعَتِزْل تِْلَك : فَِإْن ملَْ َيُكْن َهلُْم َمجَاَعٌة َوَال ِإَماٌم ؟ قَالَ : ، قـُْلتُ َجَماَعَة اْلُمْسِلِميَن َوِإَماُمُهمْ 
يَا : ، قـُْلتُ َشَجَرٍة َحتى يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َكَذِلكَ  اْلِفَرَق ُكلَها، َوَلْو َأْن تـََعض بَِأْصلِ 

البخاري أمحد و رواه {} ُهْم قـَْوٌم ِمْن ِجْلَدتَِنا، َويـََتَكلُموَن بِأَْلِسَنِتَنا: َرُسوَل اللِه، ِصْفُهْم لََنا، قَالَ 
  .}.وأبو داود وابن ماجة وغريهم ومسلم

  675 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اَألْشَعرِي  َعِن اْحلَاِرثَ         
ثـَُهمْ  هَ  {:َحدالل َأن-  َوَجل َويَْأُمُر  -َعز ،ا ِبَخْمِس َكِلَماٍت يـَْعَمُل ِبِهنَأَمَر َيْحَيى ْبَن زََكرِي

ِإنَك أُِمْرَت : َفَكاَن يـُْبِطُئ ِبِهن، فـََقاَل َلُه ِعيَسى: َأْن يـَْعَمُلوا ِبِهن، قَالَ بَِني ِإْسَرائِيَل 
 ،ا َأْن تَْأُمَرُهْم ِبِهنفَِإم ،َوتَْأُمُر بَِني ِإْسَرائِيَل يـَْعَمُلوَن ِبِهن ،ِبَخْمِس َكِلَماٍت تـَْعَمُل ِبِهن

ِإنَك ِإْن َتْسِبَقِني ِبِهن َأَخاُف َأْن ُأَعذَب َأْو : ِهن، فـََقاَل َيْحَيىَوِإما َأْن َأُقوَم بَِأْمرِِهْم بِ 
ُيْخَسَف ِبي، َفَجَمَع بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي بـَْيِت الَمْقِدِس َحتى اْمَتَأل اْلَمْسِجُد، َحتى َجَلَس 

ن اللَه َأَمَرِني ِبَخْمِس َكِلَماٍت، َأْعَمُل إِ : الناُس َعَلى الشُرفَاِت، فـََوَعَظ الناَس، ثُم قَالَ 
 َلُهنَأو ِإن ،َوآُمرُُكْم َأْن تـَْعَمُلوا ِبِهن ،ِه : ِبِهنَمْن َأْشَرَك بِالل ِه َشْيًئا، فَِإنَأْن ال ُتْشرُِكوا بِالل

َهِذِه َداِري : ٍب َأْو َوِرٍق ثُم قَاَل َلهُ َمثـَُلُه َكَمَثِل رَُجٍل اْشتَـَرى َعْبًدا ِمْن َخاِلِص َماِلِه ِبَذهَ 
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 ُكْم ُيِحبِدِه، فَأَيي َعَمَلُه ِلَغْيِر َسيِلي َعَمَلَك، َفَجَعَل يـَْعَمُل َويـَُؤد َوَعَمِلي، فَاْعَمْل َوَأد
ُهَو َخَلَقُكْم َوَرزََقُكْم َفال َأْن َيُكوَن َلُه َعْبٌد َكَذِلَك، يـَُؤدي َعَمَلُه ِلَغْيِر َسيِده، َوَأن اللَه 

ْلَتِفُتوا، : ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا، َوقَالَ  ِإن اللَه َأَمرَُكْم بِالصالِة، فَِإَذا َنَصْبُتْم ُوُجوَهُكْم  َفال تـَ
ُف َوْجَهُه َعْنُه يـَْنِصُب َوْجَهُه ِلَوْجِه َعْبِدِه ِحيَن ُيَصلي َلُه، َفال َيْصرِ  -َعز َوَجل  -فَِإن اللهَ 

َحتى َيُكوَن اْلَعْبُد ُهَو يـَْنَصِرُف، َوَأَمرَُكْم ِبِصَياٍم، فَِإن َمَثَل الصاِئِم َكَمَثِل رَُجٍل َمَعُه ُصرُة 
ُرُه، َفُكلُهْم َيْشَتِهي، َيِجُد  ُهْم ِمْسٌك َغيـْ ِمْسٍك، فـَُهَو ِفي ِعَصابٍَة لَْيَس َمَع َأَحٍد ِمنـْ

فَِإن َفَم الصاِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اللِه ِمْن رِيِح اْلِمْسِك، َوَأَمرَُكْم بِالصَدَقِة، فَِإن َمثـََلَها   رِيَحَها،
َمُه لَِيْضرِبُوا ُعنـَُقُه، فـََقالَ  فأسُروا َيَدُه ِإَلى ُعُنِقِه فـََقد ال : َكَمَثِل رَُجٍل َأَخَذُه اْلَعُدو

َتِدي ِمْنُكْم نـَْفِسي ِبَكَذا وََكَذا ِمَن اْلَماِل، فََأْرَسُلوُه، َفَجَعَل َيْجَمُع َلُهْم تـَْقتـُُلوِني، فَِإني َأفْـ 
َحتى َفَدى نـَْفَسُه، َكَذِلَك الصَدَقُة، َوَأَمرَُكْم ِبَكثْـَرِة ِذْكِر اللِه، فَِإن َمَثَل ِذْكِر اللِه َكَمَثِل 

، فَاْنطَلَ  ى أََتى ِحْصًنا َحِصيًنا َوَأْحَرَز نـَْفَسُه، َكَذِلَك رَُجٍل طََلَبُه اْلَعُدوُقوا ِفي طََلِبِه، َحت
ُفَسُهْم ِإال ِبْذِكر اهللاِ  َصلى اللُه  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ . َمَثُل الشْيطَاِن ال ُيَحرُز اْلِعَباُد ِمْنُه أَنـْ

اٍت َأَمَرِني اللُه ِبِهن، بِاْلَجَماَعِة، َوالسْمِع َوأَنَا آُمرُْكم ِبَخْمِس َكِلمَ : -َعَلْيِه َوَسلمَ 
َقَة اِإلْسالِم  َوالطاَعِة، َواْلِهْجَرِة، َواْلِجَهاِد، َفَمْن َخَرَج ِمَن اِإلْسالِم ِقيَد ِشْبٍر فـََقْد َخَلَع رِبـْ

 ٍة، فَِإنمَ ِمْن رَْأِسِه، ِإال َأْن يـَُراِجَع، َوَمْن َدَعا َدْعَوَة َجاِهِليفـََقاَل َرُجلٌ ُه ِمْن ُجثَاِء َجَهن ، :
نـََعْم، َوِإْن َصاَم َوَصلى،  :قَالَ ؟ َوِإْن َصاَم َوَصلى: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -لَِرُسوَل اللهِ 

 اُكْم ِبَها اْلُمْسِلُموَن اْلُمْؤِمُنوَن ِعَباُد اللِتي َسمِه المحد والرتمذي رواه أ{.}هِ اْدُعوا ِبَدْعَوِة الل
  .}قال حديث صحيح على شرط الشيخنيو احلاكم رواه و  ،وابن حبان

  676 :الحديث رقم        
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ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َبِشريٍ  َعْن النـْعَمانَ         
ِفي تـََوادِهْم َوتـََراُحِمِهْم َوتـََعاطُِفِهْم، َمَثُل اْلَجَسِد، ِإَذا اْشَتَكى  َمَثُل اْلُمْؤِمِنينَ  {:- َوَسلمَ 

  .}البخاري ومسلمأمحد و رواه {.} ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد بِالسَهِر َواْلُحمى

  677: الحديث رقم        

ْرَداء         ُه  -َعْن َأىب الدمَ  -َمسعُت َرُسوَل اهللاِ : قَالَ  - َعْنهُ َرِضَي اللى اهللا َعَلْيِه َوَسلَصل- 
َما ِمْن َثالثٍَة ِفي قـَْريٍَة، َوال َبْدٍو، ال تـَُقاُم ِفيِهُم الصالُة، ِإال َقِد اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم { :يـَُقولُ 

 َما يَْأُكُل الذَعَلْيـُكْم بِاْلَجَماَعِة، فَِإن رواه أمحد وأبو {. }ْئُب ِمْن الَغنـَِم اْلَقاِصَيةَ الشْيطَاُن، فـَ
  .}داود والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم، وصصحه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب

  678: الحديث رقم        

: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُموَسى        
َياِن، َيُشد بـَْعُضُه بـَْعًضا{ نـْ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوَشبَك النِيب . اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُ

  . }رواه أمحد والبخاري ومسلم{. }بـَْنيَ َأَصاِبِعهِ 

  679: الحديث رقم        

أَنهُ  - ْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه َعلَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َفَضاَلَة ْبِن ُعبَـْيدٍ َعْن         
ُهمْ  {:قَالَ  رَُجٌل فَاَرَق اْلَجَماَعَة َوَعَصى ِإَماَمُه َوَماَت َعاِصًيا، َوَأَمٌة َأْو : َثالثٌَة ال َتْسَأْل َعنـْ

َتبَـرَجْت َعْبٌد أََبَق ِمْن َسيدِ  َيا فـَ نـْ َها َزْوُجَها َوَقْد َكَفاَها ُمْؤنََة الد ِه َفَماَت، َأِو اْمَرَأٌة َغاَب َعنـْ
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ُهمْ  صحيح الرتغيب : رواه أمحد وابن حبان واحلاكم، وصححه األلباين يف{. }بـَْعَدُه، َفال َتْسَأْل َعنـْ
  .}والرتهيب

  680: الحديث رقم        

ُهما -ُعَمرَ َعِن اْبِن           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ   - َرِضَي اللُه َعنـْ
َما َكاَن اللُه لَِيْجَمَع َهِذِه األُمَة َعَلى الضالَلِة أََبًدا َوَيُد اللِه َعَلى اْلَجَماَعِة َهَكَذا {

 َعَلْيُكْم ِبَسَواِد اَألْعَظِم فَِإن رمحه  - رواه الرتمذي، وقال الشيخ األلباين{. }ُه َمْن َشذ َشذ ِفي النارفـَ
كما بينته يف ضالل   - رواه ابن أيب عاصم يف الستة وإسناده ضعيف: -الد الرابع - يف مقدمة الصحيحة -اهللا

راجع العالمة األلباين ت: هداية الرواة: انظر. -كما شرحته يف الصحيحة  وغريه  -، ولكنه حسن مبجموع طرقه-اجلنة
  }فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا

  681: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ َعْن َعْبِد اللِه بْ         
َال ِإَلَه ِإال اللُه َوأَني َرُسوُل اللِه ِإال بِِإْحَدى َال َيِحل َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن {:- َوَسلمَ 
يِن التاِرُك لِْلَجَماَعة: َثَالثٍ  اِني، َواْلَماِرُق ِمْن الدُب الزيْفِس، َوالثـْفُس بالنـرواه {. }النـ

   .}البخاري ومسلم

  682: الحديث رقم        

ال {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
  .}رواه البخاري ومسلم والرتمذي وغريهم{. }تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب بـَْعضٍ 
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  683: الحديث رقم        

ُهماَرِضَي  -اْبِن ُعَمرَ  نْ عَ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن َرُسوَل اللهِ  -اللُه َعنـْ
َلُكمْ {:قَالَ  . }ال تـَْرِجُعوا بـَْعدي ُكفارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقاَب بـَْعضٍ ، َوْيَحُكمْ ، أَْو َويـْ

  .}متفق عليه{

  684: الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن ُعَمرَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعنـْ
البخاري مالك وأمحد و رواه {. }يَا َكاِفُر، فـََقْد بَاَء ِبَها َأَحُدُهَما: أَيَما اْمِرٍئ قَاَل َألِخيهِ { :قَالَ 

 .}وغريهم ومسلم
  

  اهللاِ  وقِ قُ حُ  ةِ فَ رِ عْ مَ لِ  بٌ اجِ وَ  مِ لْ عِ الْ  بُ لَ طَ 
  

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق ) 1(اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَك الِذي َخَلَق  :قال تعاىل         اقْـَرْأ  )2(َخَلَق اْإلِ
ْنَساَن َما َلْم يـَْعَلْم  )4(الِذي َعلَم بِاْلَقَلِم  )3(َورَبَك اْألَْكَرُم     .}سورة العلق{ )5(َعلَم اْإلِ

يـَْرَفِع اللُه الِذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللُه ِبَما : قال تعاىلو        
  .}سورة اادلة{) 11(تـَْعَمُلوَن َخِبيٌر 

سورة { )28(ِإنَما َيْخَشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإن اللَه َعزِيٌز َغُفوٌر : قال تعاىلو         
  .}فاطر
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  .}سورة البقرة{)282(اتـُقوا اللَه َويـَُعلُمُكُم اللُه َواللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم وَ : قال تعاىلو         

ْر َلُكْم يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِإْن تـَتـُقوا اللَه َيْجَعْل َلُكْم فـُْرقَانًا َوُيَكفْر َعْنُكْم َسيَئاِتُكْم َويـَْغفِ 
  .}سورة األنفال{ )29(َواللُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 

ْبِلَك ِإال رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْهَل الذْكِر ِإْن  : قال تعاىلو          َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَ
َزْلَنا ِإلَْيَك الذْكَر لِتُبَـيَن لِلناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْم  )43(ُكْنُتْم َال تـَْعَلُموَن  بِاْلبَـيـَناِت َوالزبُِر َوأَنـْ

  .}سورة النحل{ )44(كُروَن َوَلَعلُهْم يـَتَـفَ 

ُهْم طَائَِفٌة : قال تعاىلو          َلْوَال نـََفَر ِمْن ُكل ِفْرَقٍة ِمنـْ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًة فـَ
يِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلُهْم َيْحَذُروَن  ُهوا ِفي الدسورة { )122(لَِيتَـَفق

  .}التوبة

  .}سورة طه{)114(ُقْل َرب ِزْدِني ِعْلًما وَ :قال تعاىلو         

ُقْل َهْل َيْسَتِوي الِذيَن يـَْعَلُموَن َوالِذيَن َال يـَْعَلُموَن ِإنَما يـََتذَكُر ُأولُو  :قال تعاىلو         
   .}سورة الزمر{ )9(اْألَْلَباِب 

َشِهَد اللُه أَنُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط َال : وقال تعاىل        
  .}سورة آل عمران{ )18(ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 

َوالراِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن َآَمنا ِبِه ُكل ِمْن ِعْنِد رَبـَنا َوَما َيذكُر ِإال  :وقال تعاىل        
  .}سورة آل عمران{) 7(ُأوُلو اْألَْلَباِب 
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َويـََرى الِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الِذي أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَك ُهَو اْلَحق : وقال تعاىل        
  .}سورة سبأ{ )6(َويـَْهِدي ِإَلى ِصَراِط اْلَعزِيِز اْلَحِميِد 

سورة {) 43(َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلناِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإال اْلَعاِلُموَن  :وقال تعاىل        
  .}العنكبوت

َبْل ُهَو َآيَاٌت بـَيـَناٌت ِفي ُصُدوِر الِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما َيْجَحُد  :وقال تعاىل        
  .}سورة العنكبوت{) 49(ِبَآيَاتَِنا ِإال الظاِلُموَن 

  685 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ِيبُ الن  قالَ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يانَ فْ يب سُ أَ  نِ بْ  ةَ يَ اوِ عَ مُ  نْ عَ         
ًرا يـَُفقْهُه ِفي الدينِ {:- َوَسلمَ    .}رواه البخاري ومسلم{ .}َمْن يُرِِد اهللاُ ِبِه َخيـْ

  686 :الحديث رقم        

َنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - اجلهين َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ          َصلى اللُه  - َخرََج إِلَيـْ
أَيُكْم ُيِحب َأْن يـَْغُدَو ُكل يـَْوٍم ِإَلى َبْطَحاَء  {:َوَحنُْن ِيف الصفِة، فـََقالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

َيْأِتَي ِمْنُه بَِناقـَتَـْيِن َكْوَماَوْيِن ِفي َغْيِر ِإْثٍم َوال  يَا َرُسوَل اللِه،  : ؟ فـَُقْلَناَقِطيَعِة رَِحمٍ َواْلَعِقيِق، فـَ
َيتَـَعلَم َأْو يـَْقَرَأ آيـَتَـْيِن ِمْن ِكَتاِب : ُكلَنا حنُِب َذِلَك، قَالَ  َأَوال يـَْغُدو َأَحدُُكْم ِإَلى اْلَمْسِجِد فـَ

ٌر َلهُ  تَـْيِن، َوَثالٍث، َوَأْرَبٌع َخيـْ ٌر َلُه ِمْن نَاقـَ ِمْن َأْرَبٍع، َوِمْن َأْعَداِدِهن ِمَن  اللِه تـََعاَلى، َخيـْ
   .}رواه أمحد ومسلم وأبو داود{. }اِإلِبلِ 
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  687: الحديث رقم        

ْرَداءِ          ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب الدهِ : قَالَ  -َرِضَي اللمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل - 
َسهَل اللـُه َلُه َطرِيًقا إلى الَجنِة، َوِإن : َطرِيًقا يـَْلَتِمُس ِفْيِه ِعْلًماَمْن َسَلَك  {:يـَُقولُ 

الَمالِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَـَها ِلطَاِلِب الِعْلِم ِرًضى ِبَما َيْصَنُع، َوِإن الَعاِلَم لََيْستَـْغِفُر َلُه َمْن 
ِحْيَتاُن في الَماِء، َوَفْضُل الَعاِلِم َعَلى الَعاِبِد  في السَماَواِت َوَمْن في اَألْرِض، َحتى ال

 َكَفْضِل الَقَمِر َعَلى َسائِِر الَكَواِكِب، َوِإن الُعَلَماَء َورَثَُة األَْنِبَياِء، ِإن األَْنِبَياَء َلْم يـَُورثُوا
َنارًا َوال ِدْرَهًما، ِإنَما َورثُوا الِعْلَم، َفَمْن َأَخَذُه أَ  الرتمذي وابن ماجة  رواه{.}َخَذ ِبَحظ َواِفرِديـْ

  }أبو داود وصححه األلباينو 

  688 :الحديث رقم        

         رَاِدي
ُ
َصلى اللُه َعَلْيِه  -أَتـَْيُت النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللـُه َعْنهُ  -َعْن َصْفَواَن ْبِن َعساٍل امل

ْسِجِد  - َوَسلمَ 
َ
يَا َرُسوَل اللـِه، ِإين ِجْئُت : ُمتِكٌئ َعَلى بـُْرٍد لَُه َأْمحَُر، فـَُقْلُت َلهُ َوُهَو يف امل

َمْرَحًبا ِبطَاِلِب الِعْلِم، ِإن طَاِلَب الِعْلِم َتُحفُه الَمالِئَكُة َوُتِظلُه {:َأْطُلُب الِعْلَم، فـََقالَ 
َيا ِمْن َمَحبِتِهم ِلَما بَِأْجِنَحِتَها، ثُم يـَرَْكُب بـَْعُضُهم بـَْعًضا؛  نـْ َماَء الدُلُغوا الس َحتى يـَبـْ

وصححه العالمة مقبل يف اجلامع الصحيح مما ليس يف  أخرجه أمحد والطرباين بإسناد جيد{ .}َيْطُلبُ 
  .}الصحيحني

  689: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - مسَِْعُت َرُسوَل اللـهِ : قَالَ  -َرِضَي اللـُه َعْنهُ  -ثَاِبتٍ  ْبنِ  َزْيدَ  َعنْ         
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َرُه، فـَُرب َحاِمِل {: يـَُقولُ  - َوَسلمَ  َنضَر اللـُه اْمَرًأ َسِمَع ِمنا َحِديثًا َفَحِفظَُه َحتى يـُبَـلَغُه َغيـْ
َقُه ِمْنُه، َوُرب َحاِمِل ِفْقٍه لَْيَس ِبَفِقيهٍ    .}أخرجه البخاري{ .}ِفْقٍه ِإَلى َمْن ُهَو َأفـْ

  690: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللـهِ : قَالَ  -َرِضَي اللـُه َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ         
َقَطَع َعَمُلُه إال ِمْن َثالثٍ { ِعْلٍم يـُْنتَـَفُع ِبِه، َأْو َصَدَقٍة َجارِيٍَة، َأْو : ِإَذا َماَت اْبُن آَدَم انـْ

  .}رواه مسلم{ .}َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلهُ 

  691: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللـهِ : قَالَ  -َرِضَي اللـُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب قـََتاَدةَ         
ُر َما ُيْخِلُف الرُجُل ِمْن { ُلُغُه : بـَْعِدِه َثالثٌ َخيـْ َوَلٌد َصاِلٌح َيْدُعو َلُه، َوَصَدَقٌة َتْجِري يـَبـْ

  .}رواه ابن ماجة وهو صحيح{. }َأْجُرَها، َوِعْلٌم يـُْعَمُل ِبِه ِمْن بـَْعِدهِ 

  692: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللـهِ قَاَل َرُسوُل : قَالَ  -َرِضَي اللـُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َمْن تـََعلَم ِعْلًما ِمما يـَْبَتِغي ِبِه َوْجَه اللـِه تـََعاَلى، ال يـَتَـَعلُمُه ِإال لُِيِصيَب ِبِه َعَرًضا ِمَن {

َيا، نـْ ِة يـَْوَم الِقَياَمة الدصحيح الرتغيب : انظر ة،أخرجه أبو داود وابن ماج{. }َلْم َيِجْد َعْرَف الَجن
  .}األلباين لإلمام والرتهيب

  693: الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  - مسَِْعُت َرُسوَل اللـهِ : قَالَ  - َرِضَي اللـُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن َكْعبَ         
الُعَلَماَء، َأْو لُِيَماِري ِبِه السَفَهاَء، َوَيْصِرَف َمْن طََلَب الِعْلَم لُِيَجاِري ِبِه {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

صحيح الرتغيب والرتهيب لإلمام : انظر. أخرجه الرتمذي {. }َأْدَخَلُه اللـُه النارَ : ِبِه ُوُجوَه الناِس ِإلَيهِ 
  . }األلباين

  694: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللـهِ : قَالَ  -َعْنهُ َرِضَي اللـُه  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َيا، نـَفَس اللـُه َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم الِقَياَمِة، { نـْ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدَمْن نـَف

َيا َواآلِخَرِة، َوَمْن َستَـَر ُمْسِلًما، َستَـَرُه  َوَمْن َيسَر َعَلى ُمْعِسٍر، َيسَر اللـُه َعَلْيهِ  نـْ ِفي الد
َيا َواآلِخَرِة، َواللـُه ِفي َعْوِن الَعْبِد، َما َكاَن الَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه، َوَمْن َسَلَك  نـْ ـُه ِفي الدالل

ِإَلى الَجنِة، َوَما اْجَتَمَع قـَْوٌم ِفي بـَْيٍت  َطرِيًقا يـَْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهَل اللـُه َلُه ِبِه َطرِيًقا
نَـُهْم؛ ِإال نـََزَلْت َعَلْيِهُم السِكيَنُة،  ُلوَن ِكَتاَب اللـِه َويـََتَداَرُسونَُه بـَيـْ ِمْن بـُُيوِت اللـِه، يـَتـْ

ُهُم الَمالِئَكُة، َوذََكَرُهُم اللـُه ِفيمَ  ُهُم الرْحَمُة، َوَحفتـْ ْن ِعْنَدُه، َوَمْن َبطَأ ِبِه َعَمُلُه؛ َوَغِشَيتـْ
  .}رواه البخاري تعليقا ووصله مسلم يف صحيحه{. }َلْم ُيْسرِْع ِبِه َنَسُبهُ 

  695 :الحديث رقم        

 -َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -اللهِ  َرُسولُ  ذََكرَ  :قَالَ  -َرِضَي اللـُه َعْنهُ  -دٍ لَِبي ْبنِ  زِيَادَ  َعنْ         
 نـَْقرَأُ  َوَحنْنُ  اْلِعْلمُ  َيْذَهبُ  وََكْيفَ  اللِه، َرُسولَ  يَا: قـُْلَنا ،اْلِعْلمِ  َذَهابِ  َأَوانِ  ِعْندَ  َوَذاكَ  َشْيًئا،

 َثِكَلْتكَ  {:قَالَ  اْلِقَياَمِة؟ يـَْومِ  إَىل  أَبـَْناَءُهمْ  أَبـَْناُؤنَا َويـُْقرِئُهُ  َوِنَساَءنَا، أَبـَْناَءنَا َونـُْقرِئُهُ  اْلُقْرآَن،
َقهِ  ِمنْ  َأرَاكَ  ُكْنتُ  إنْ  لَِبيٍد، أُم  اْبنَ  أُمكَ   اْليَـُهودُ  َهِذهِ  َأَولَْيسَ  بِاْلَمِديَنِة، رَُجلٍ  َأفـْ
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أمحد وابن ماجة، رواه { .}َشْيًئا ِفيِهَما ِمما يـَْفَقُهونَ  ال َواِإلْنِجيَل، التـْورَاةَ  يـَْقَرُأونَ  َوالنَصاَرى
  .}األلباين يف صحيح ابن ماجةوصححه 

  696 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - ماَرِضَي اللـُه َعنـْهُ  -اصعَ الْ  نِ و بْ رْ مْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
يـَْنَتزُِعُه ِمَن اْلِعَباِد، َوَلِكْن يـَْقِبُض ِإن اَهللا ال يـَْقِبُض اْلِعْلَم انِْتَزاًعا {:أَنُه قَالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

وًسا ُجهاًال، َفُسِئُلوا، ؤُ َعاِلًما اتَخَذ الناُس رُ  اْلِعْلَم ِبَقْبِض اْلُعَلَماِء، َحتى ِإَذا َلْم يـُْبقَ 
تَـْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َفَضلوا َوَأَضلوا   .}املتفق عليه{.}فََأفـْ

  697: الحديث رقم        

ْرَداءِ          ـُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب الدهِ  - َرِضَي اللمَ  -َعْن َرُسوِل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللُه  - َصلأَن
َر يـُْعطَُه، َوَمْن يـَتَـَوق الشر  ِإنَما {:قَالَ  اْلِعْلُم بِالتـَعلِم، َواْلِحْلُم بِالتَحلِم، َوَمْن يـََتَحر اْلَخيـْ

ًرا  يُوَقْه، َلْم َيْسُكِن الدرََجاِت اْلُعَلى َوال َأُقوُل َلُكْم ِمَن اْلَجنِة َمِن اْستَـْقَسَم َأْو َتطَيـَر طَيـْ
  .}حديث حسن: رواه الدارقطين، وقال األلباين يف صحيح اجلامع{ .}يـَُردُه ِمَن السَفر

  

  مُ َال سْ اْإل  اهللاِ  دَ نْ عِ  ينَ الد  ن إِ 
  

َشِهَد اللُه أَنُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط َال  :قال تعاىل        
ْسَالمُ  )18(ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  يَن ِعْنَد اللِه اْإلِ الد سورة آل عمران{ِإن{.  
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ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْآلَِخَرِة ِمَن  :قال تعاىلو          َر اْإلِ َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ
  .}سورة آل عمران{ )85(اْلَخاِسرِيَن 

ُتْم  :قال تعاىلو          يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوأَنـْ
  .}سورة آل عمران{) 102(ُمْسِلُموَن 

َراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب يَا بَِني ِإن اللَه اْصطََفى َلُكُم  :وقال تعاىل         َوَوصى ِبَها ِإبـْ
ُتْم ُمْسِلُموَن  يَن َفَال َتُموُتن ِإال َوأَنـْ َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت  )132(الد

َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعدِ  ي قَاُلوا نـَْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَه َآبَاِئَك ِإبـْ
  .}سورة البقرة{) 133(َوِإْسَحاَق ِإَلًها َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن 

 )162(ُقْل ِإن َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلِه َرب اْلَعاَلِميَن  :وقال تعاىل        
  .}سورة األنعام{) 163(َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوُل اْلُمْسِلِميَن 

َر اللِه أَتِخُذ َولِيا فَاِطِر السَماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوَال  :وقال تعاىل         ُقْل َأَغيـْ
  .}14.سورة األنعام{ُيْطَعُم ُقْل ِإني أُِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوَل َمْن َأْسَلَم 

ْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ  :وقال تعاىل        
ْسَالَم ِديًنا      .}03.سورة املائدة{اْإلِ

  698 :الحديث رقم         
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طابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  نْ عَ            َنَما َحنُْن ِعْنَد َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللـُه َعْنهُ  -اخلَْ َصلى اللُه  -بـَيـْ
َنا َرُجٌل َشِديُد بـََياِض الثـَياِب، َشِديُد َسَواِد الشَعِر، ال يـَُرى َعَلْيِه  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َذاَت يـَْوٍم، ِإْذ طََلَع َعَليـْ

 ا َأَحٌد، َحىتَفِر، َوال يـَْعرِفُُه ِمنأَثـَُر الس ِيبمَ  - َجَلَس ِإَىل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللفََأْسَنَد رُْكَبتَـْيِه ِإَىل - َصل ،
َصلى اللُه  -يَا ُحمَمُد، َأْخِربِْين َعِن اِإلسالِم؟ فـََقاَل َرُسوُل اللهِ : رُْكَبتَـْيِه، َوَوَضَع َكفْيِه َعَلى َفِخَذْيِه، َوقَالَ 

ًدا َرُسوُل اللهِ : اإلسالمُ { :-َعَلْيِه َوَسلمَ  ُمَحم ُه َوَأنُه َعَلْيِه  - َأْن َتْشَهَد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللى اللَصل
. َوتُِقيَم الصَالَة، َوتـُْؤِتَي الزَكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُحج اْلبَـْيَت ِإِن اْسَتَطْعَت ِإَلْيِه َسِبيال - َوَسلمَ 

قُُه، قَالَ : َت، قَالَ َصَدقْ : قَالَ  َنا َلُه َيْسأَلُُه َوُيَصد َأْن تـُْؤِمَن بِاللِه : فََأْخِربِْين َعِن اِإلميَاِن؟ قَالَ : فـََعِجبـْ
ِين َعِن فََأْخربِْ : َصَدْقَت، قَالَ : ، قَالَ َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر، َوتـُْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرهِ 

فََأْخِربِْين َعِن الساَعِة : ، قَالَ َأْن تـَْعُبَد اللَه َكَأنَك تـََراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن تـََراُه فَِإنُه يـََراكَ : اِإلْحَساِن؟ قَالَ 
َها بَِأْعَلَم ِمَن الساِئلِ : ؟ قَالَ  َأْن َتِلَد اَألَمُة رَبـتَـَها : ، قَالَ فََأْخِربِْين َعْن أََماَرَِا: ، قَالَ َما اْلَمْسُئوُل َعنـْ

َيانِ  نـْ ُمث اْنطََلَق فـََلِبْثُت َمِليا ُمث قَاَل : ، قَالَ َوَأْن تـََرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الشاِء يـََتطَاَوُلوَن ِفي اْلبـُ
َأتَاُكْم يـَُعلُمُكْم ، فَِإنُه ِجْبرِيلُ : ُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ اللُه َورَ : ؟ قـُْلتُ يَا ُعَمُر، َأَتْدِري َمِن الساِئلُ : ِيل 

   .}رواه مسلم{ .}ِديَنُكمْ 

  699 :الحديث رقم         

ُهما - َعِن اْبِن ُعَمرَ           بُِنَي { :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللـُه َعنـْ
َشَهاَدِة َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه َوَأن ُمَحمًدا َرُسوُل اللِه، َوِإقَاِم الصالِة، َوِإيَتاِء : اِإلْسالُم َعَلى َخْمسٍ 

  .  }رواه أمحد والبخاري ومسلم{. }الزَكاِة، َوَصْوِم َشْهِر َرَمَضاَن، َوَحج اْلبَـْيت
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06  

  انِ يمَ اْإلِ وَ  مِ َال سْ ي اْإلِ فِ  طٌ رْ شَ  لِ مَ عَ الْ  يقُ قِ حْ تَ  :ابُ بَ 
  ةِ َال الص  ةُ يضَ رِ فَ 

  

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر  )1(َواْلَعْصِر  :قال تعاىل           ِإال الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا  )2(ِإن اْإلِ
  .}سورة العصر{) 3(الصاِلَحاِت َوتـََواَصْوا بِاْلَحق َوتـََواَصْوا بِالصْبِر 

لَْيَس اْلِبر َأْن تـَُولوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكـن اْلبِـر َمـْن  :قال تعاىلو        
َآَمــَن بِاللـــِه َواْليَــــْوِم اْآلَِخــِر َواْلَمَالِئَكـــِة َواْلِكتَـــاِب َوالنِبيـــيَن َوَآتَــى اْلَمـــاَل َعلَـــى ُحبـــِه َذِوي 

ـِبيِل َوالسـائِِليَن َوِفـي الرقَـاِب َوَأقَـاَم الصـَالَة َوَآتَـى اْلُقْرَبى َواْلَيتَـامَ  ى َواْلَمَسـاِكيَن َوابْـَن الس
الزَكــاَة َواْلُموفُــوَن ِبَعْهــِدِهْم ِإَذا َعاَهــُدوا َوالصــاِبرِيَن ِفــي اْلَبْأَســاِء َوالضــراِء َوِحــيَن اْلبَــْأِس 

  .}سورة البقرة{ )177(َك ُهُم اْلُمتـُقوَن ُأولَِئَك الِذيَن َصَدُقوا َوُأولَئِ 

الـــِذيَن  )2(َذلِـــَك اْلِكتَـــاُب َال رَيْـــَب ِفيـــِه ُهـــًدى لِْلُمتِقـــيَن  )1(الـــم   :قـــال تعـــاىلو        
نَـاُهْم يـُْنِفُقــوَن  ــا َرزَقـْ ــَالَة َوِممــِذيَن يـُْؤِمنُــوَن ِبَمــا أُنْــِزَل  )3(يـُْؤِمنُـوَن بِاْلَغْيــِب َويُِقيُمــوَن الصَوال

ْبِلَك َوبِاْآلَِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن  ُأولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن رَبِهْم َوُأولَئِـَك  )4(ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَ
  .}سورة البقرة{ )5(ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

  .}سورة البقرة{) 43(َوَأِقيُموا الصَالَة َوَآُتوا الزَكاَة َوارَْكُعوا َمَع الراِكِعيَن  :قال تعاىلو        
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ــَالِة َوِإنـَهــا َلَكِبيــَرٌة ِإال َعَلــى اْلَخاِشــِعيَن  :قــال تعــاىلو         ــْبِر َوالص 45(َواْســَتِعيُنوا بِالص( 
  .}سورة البقرة{) 46(ْم َوأَنـُهْم ِإلَْيِه رَاِجُعوَن الِذيَن َيظُنوَن أَنـُهْم ُمَالُقو رَبهِ 

ُفِسـُكْم ِمـْن َخْيـٍر َتِجـُدوُه  :قال تعاىلو         ُموا ِألَنـْ َكاَة َوَما تـَُقـدَالَة َوَآُتوا الزَوَأِقيُموا الص
  .}سورة البقرة{) 110(ِعْنَد اللِه ِإن اللَه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيٌر 

 )238(َحاِفظُوا َعَلى الصَلَواِت َوالصـَالِة اْلُوْسـَطى َوُقوُمـوا لِلـِه قَـانِِتيَن  :قال تعاىلو        
ُمـوَن فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجاًال َأْو رُْكَبانًا فَِإَذا َأِمْنُتْم فَاذُْكُروا اللَه َكَمـا َعلَمُكـْم َمـا لَـْم َتُكونُـوا تـَْعلَ 

  .}سورة البقرة{ )239(

َعـِن اْلُمْجـرِِميَن  )40(ِفي َجناٍت يـََتَساَءُلوَن ) 39(ِإال َأْصَحاَب اْلَيِميِن  :قال تعـاىلو        
ـــاُلوا لَـــْم نَـــُك ِمـــَن اْلُمَصـــليَن  )42(َمـــا َســـَلَكُكْم ِفـــي َســـَقَر  )41( ـــْم نَـــُك ُنْطِعـــُم  )43(َق َوَل

يِن  )45(وَُكنــا َنُخــوُض َمـَع اْلَخاِئِضــيَن  )44(اْلِمْسـِكيَن  ُب بِيَـــْوِم الــدــا ُنَكـذــى  )46(وَُكنَحت
َفُعُهْم َشَفاَعُة الشاِفِعيَن  )47(أَتَانَا اْلَيِقيُن    .}سورة املدثر{) 48(َفَما تـَنـْ

َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَالَة َواتـبَـُعوا الشَهَواِت َفَسْوَف  :قال تعاىلو        
  .}سورة مرمي{) 59(يـَْلَقْوَن َغيا 

الـِذيَن ُهـْم  )5(الـِذيَن ُهـْم َعـْن َصـَالِتِهْم َسـاُهوَن  )4(فـََوْيٌل لِْلُمَصـليَن  :قال تعاىلو        
   .}سورة املاعون{) 7(َوَيْمنَـُعوَن اْلَماُعوَن ) 6(يـَُراُءوَن 

َهــا َال َنْســأَُلَك ِرْزقًــا َنْحــُن نـَْرزُقُــَك  :قـال تعــاىلو         َوْأُمــْر َأْهلَــَك بِالصــَالِة َواْصــطَِبْر َعَليـْ
  .}سورة طه{) 132(َواْلَعاِقَبُة لِلتـْقَوى 
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َصلى اُهللا َعَلْيِه  - قَاَل َنِيب اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللـُه َعْنهُ  -ْبِن َصْعَصَعةَ  ْن َماِلكَ عَ         
َنا أَنَا ِعْنَد اْلبَـْيِت بـَْيَن الناِئِم َواْليَـْقظَاِن، ِإْذ َسِمْعُت قَاِئًال يـَُقولُ {:- َوَسلمَ  َأَحُد الثَالثَِة : بـَيـْ

فَاْنطُِلَق ِبي، فَأُتِيُت ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب ِفيَها ِمْن َماِء زَْمَزَم، َفُشِرَح بـَْيَن الرُجَلْيِن، فَأُتِيُت 
ِإَلى َأْسَفِل : قَالَ  ؟َما يـَْعِني :فـَُقْلُت لِلِذي َمِعي: قَاَل قـََتاَدةُ  - َصْدِري ِإَلى َكَذا وََكَذا

ْلِبي، فـَُغِسَل ِبَماِء زَْمَزَم، ثُم  - َبْطِنهِ  ُأِعيَد َمَكانَُه، ثُم ُحِشَي ِإيَمانًا َوِحْكَمًة،  فَاْسُتْخِرَج قـَ
َيَض، يـَُقاُل َلهُ  اْلبـَُراُق، فـَْوَق اْلِحَماِر، َوُدوَن اْلبَـْغِل، يـََقُع َخْطُوُه ِعْنَد : ثُم أُتِيُت ِبَدابٍة أَبـْ

 َنا الس َيا، فَاْستَـْفَتَح ِجْبرِيُل َأْقَصى َطْرِفِه، َفُحِمْلُت َعَلْيِه، ثُم اْنطََلْقَنا َحتى أَتـَيـْ نـْ َماَء الد             
: َوَمْن َمَعَك؟ قَالَ : ِجْبرِيُل، ِقيلَ : َمْن َهَذا؟ قَالَ : َفِقيلَ  ،-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -

فـََفَتَح لََنا، : نـََعْم، قَالَ : َوَقْد بُِعَث ِإلَْيِه؟ قَالَ : ِقيلَ  ،-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُمَحمدٌ 
َنا َعَلى آَدمَ : قَالَ ، َمْرَحًبا ِبِه َولَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاءَ : َوقَالَ   ،-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -فَأَتـَيـْ

َعَلْيِهَما  -َوَيْحَيى ِعيَسى :َلِقَي ِفي السَماِء الثانَِيةِ : َوَساَق احلَِْديَث ِبِقصِتِه، َوذََكَر أَنهُ 
َصلى  -َهاُرونَ  :ِإْدرِيَس، َوِفي اْلَخاِمَسةِ  :يُوُسَف، َوِفي الراِبَعةِ  :الثالَِثةِ  َوِفي ،-السَالمُ 

َنا ِإَلى السَماِء الساِدَسِة، فَأَتـَْيُت َعَلى : ، قَالَ -اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  تَـَهيـْ ثُم اْنطََلْقَنا َحتى انـْ
َمْرَحًبا بِاْألَِخ الصاِلِح َوالنِبي الصاِلِح، : َفَسلْمُت َعَلْيِه، فـََقالَ  ،-مُ َعَلْيِه السَال  -ُموَسى

، َهَذا ُغَالٌم بـََعْثَتُه بـَْعِدي َيْدُخُل ِمْن : َما يـُْبِكيَك؟ قَالَ : فـََلما َجاَوْزتُُه َبَكى، فـَُنوِديَ  َرب
َنا ِإَلى السَماِء : ، قَالَ أُمِتي أُمِتِه اْلَجنَة َأْكثـَُر ِمما َيْدُخُل ِمنْ  تَـَهيـْ ُثم اْنطََلْقَنا َحتى انـْ

َراِهيمَ  َصلى اُهللا َعَلْيِه  -َوَحدَث َنِيب اهللاِ : ، َوقَاَل ِيف احلَِْديثِ الساِبَعِة، فَأَتـَْيُت َعَلى ِإبـْ
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َهاٍر َيْخُرُج ِمْن َأصْ : - َوَسلمَ  ِلَها نـَْهَراِن ظَاِهَراِن، َونـَْهَراِن بَاِطَناِن، أَنُه رََأى َأْربـََعَة أَنـْ
َهاُر؟ قَالَ : فـَُقْلتُ  َأما النـْهَراِن اْلَباِطَناِن فـَنَـْهَراِن ِفي اْلَجنِة، َوَأما : يَا ِجْبرِيُل، َما َهِذِه اْألَنـْ

يَا ِجْبرِيُل َما َهَذا؟ : وُر، فـَُقْلتُ فَالنيُل َواْلُفَراُت، ثُم رُِفَع ِلي اْلبَـْيُت اْلَمْعمُ : الظاِهَرانِ 
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك، ِإَذا َخَرُجوا ِمْنُه َلْم : قَالَ  َهَذا اْلبَـْيُت اْلَمْعُموُر َيْدُخُلُه ُكل يـَْوٍم َسبـْ

فـَُعِرَضا َعَلي  يـَُعوُدوا ِفيِه آِخُر َما َعَلْيِهْم، ثُم أُتِيُت بِِإنَاَءْيِن َأَحُدُهَما َخْمٌر، َواْآلَخُر لََبٌن،
أُمُتَك َعَلى اْلِفْطَرِة، ثُم ُفِرَضْت َعَلي   ،َأَصْبَت َأَصاَب اُهللا ِبكَ : فَاْختَـْرُت اللَبَن، َفِقيلَ 

بَـْلُت َحتى ِجْئُت ُموَسىفَ ُكل يـَْوٍم َخْمُسوَن َصَالًة،  قـُْلُت ُفِرَضْت  ؟َما َصنَـْعتَ  :فـََقالَ  َأقـْ
أَنَا َأْعَلُم بِالناِس ِمْنَك، َعاَلْجُت بَِني ِإْسَرائِيَل َأَشد  :قَالَ   . َعَلى َخْمُسوَن َصَالةً 

فـََرَجْعُت َفَسأَْلُتُه، َفَجَعَلَها   . اْلُمَعاَلَجِة، َوِإن أُمَتَك َال ُتِطيُق، فَاْرِجْع ِإَلى رَبَك َفَسْلهُ 
ثُم ِمثْـَلُه ثُم َثالَثِيَن، ثُم ِمثْـَلُه َفَجَعَل ِعْشرِيَن، ثُم ِمثْـَلُه َفَجَعَل َعْشًرا، فَأَتـَْيُت  َأْربَِعيَن،

َجَعَلَها  :قـُْلتُ  ؟َما َصنَـْعتَ  :ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه، َفَجَعَلَها َخْمًسا، فَأَتـَْيُت ُموَسى فـََقالَ 
َوَخفْفُت  ،ِإني َقْد َأْمَضْيُت َفرِيَضِتي :ْمُت ِبَخْيٍر، فـَُنوِديَ َسل  :َخْمًسا، فـََقاَل ِمثْـَلُه، قـُْلتُ 

  }رواه البخاري{. }َعْن ِعَباِدي، َوَأْجِزي اْلَحَسَنَة َعْشًرا
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ُهما -َعِن اْبِن َعباسٍ          بـََعَثِين  :قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َأن ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
ِإنَك تَْأِتي قـَْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب فَاْدُعُهْم  {:فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ 

ال ِإَلَه ِإال اللُه َوأَني َرُسوُل اللِه فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك فََأْعِلْمُهْم َأن اللَه  ِإَلى َشَهاَدِة َأنْ 
 َلٍة فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك فََأْعِلْمُهْم َأن تَـَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي ُكل يـَْوٍم َولَيـْ افـْ
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فَِإْن ُهْم َأطَاُعوَك َدَقًة تـُْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم فـَتـَُرد ِفي فـَُقَراِئِهْم اللَه افْـتَـَرَض َعَلْيِهْم صَ 
نَـَها َوبـَْيَن اللِه  ِلَذِلَك فَِإياَك وََكَراِئَم َأْمَواِلِهْم، َواتِق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم فَِإنـَها لَْيَس بـَيـْ

   }وابن ماجه والدارمي رواه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي{. }ِحَجابٌ 

  702 :الحديث رقم          

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسـلمَ  -ُكْنُت َمَع النِيب : قَالَ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -ْبِن َجَبلٍ  َعْن ُمَعاذَ         
يَـــا َرُســـوَل اللـــِه، َأْخـــِربِْين ِبَعَمـــٍل : ِيف َســـَفٍر، َفَأْصـــَبْحُت يـَْوًمـــا َقرِيبًـــا ِمْنـــُه َوَحنْـــُن َنِســـُري، فـَُقْلـــتُ 

َلَقــْد َســأَْلَتِني َعــْن َعِظــيٍم َوِإنــُه لََيِســيٌر َعَلــى َمــْن { : َعــِن النــاِر، قَــالَ يـُـْدِخُلِين اْجلَنــَة َويـَُباِعــُدِين 
ُم َيسـَرُه اللـُه َعَلْيـِه، تـَْعبُـُد اللـَه َوَال ُتْشـِرْك بِــِه َشـْيًئا، َوتُِقـيُم الصـَالَة، َوتـُـْؤِتي الزَكـاَة، َوَتُصــو 

ـَواِب اْلَخْيـِر؟ الصـْوُم ُجنـٌة، َوالصـَدَقُة : الَ ُمث قَـرََمَضاَن، َوَتُحج اْلبَـْيَت،  َأَال َأُدلـَك َعلَـى أَبـْ
: ُمث تَــَال : ، قَــالَ ُتْطِفــُئ اْلَخِطيَئــَة َكَمــا ُيْطِفــُئ اْلَمــاُء النــاَر، َوَصــَالُة الرُجــِل ِمــْن َجــْوِف اللْيــلِ 

ـــوبـُُهْم َعـــِن اْلَمَضـــاِجعِ  َأَال : ُمث َقـــالَ . -}16.الســـجدة{-يـَْعَمُلـــونَ : -َحـــىت بـََلـــغَ  -تـََتَجـــاَفى ُجُن
ــوِدِه َوِذْرَوِة َســَناِمهِ  ــِر ُكلــِه َوَعُم ــَرْأِس اْألَْم ــُرَك ِب ــالَ : ؟ قـُْلــتُ ُأْخِب رَْأُس : بـََلــى يَــا َرُســوَل اللــِه، َق

ـــَالُة، َوِذْرَوُة َســـَناِمِه اْلِجَهـــادُ  ْســـَالُم، َوَعُمـــوُدُه الص َأَال ُأْخِبـــُرَك ِبَمـــَالِك : ، ُمث قَـــالَ اْألَْمـــِر اْإلِ
يَـا نَـِيب : فـَُقْلـتُ . ُكـف َعَلْيـَك َهـَذا: بـََلى يَا َنِيب اللـِه، َفَأَخـَذ بِِلَسـانِِه، قَـالَ : ؟ قـُْلتُ َذِلَك ُكلهِ 

َعـاُذ، َوَهـْل َيُكـب النـاَس ِفـي َثِكَلْتـَك أُمـَك يَـا مُ : اللِه، َوِإنا َلُمَؤاَخُذوَن ِمبَا نـََتَكلُم ِبِه؟ فـََقالَ 
حسـن : وقـال رواه الرتمـذي{. }ِإال َحَصـاِئُد أَْلِسـَنِتِهمْ ، َعلَـى َمنَـاِخرِِهمْ ، َأْو الناِر َعَلى ُوُجـوِهِهمْ 
صحيح بالطريقة اليت بعده، ورجالـه ثقـات رجـال الشـيخني، غـري عـروة : اإلميان أليب شيبة: صحيح، وقال األلباين يف

  .}نزالبن ال
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  703 :الحديث رقم        

 -َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلمَ  -مسَِْعُت َرُسـوَل اللـهِ : قَاَل  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـَْرةَ  نْ عَ          
َقـْد  ،ِإن َأوَل َما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلـِه َصـَالتُهُ  {:يـَُقولُ  فَـِإْن َصـُلَحْت فـَ

َلــَح َوأَْنَجــحَ  ــتَـَقَص ِمــْن َفرِيَضــِتِه َشــْيٌء َقــاَل  ،َأفـْ َقــْد َخــاَب َوَخِســَر، َفــِإْن انـْ َوِإْن َفَســَدْت فـَ
 بالر-  َوَجل تَـَقَص ِمـْن اْلَفرِيَضـِة ؟  :-َعز اْنظُُروا َهْل ِلَعْبِدي ِمْن َتَطوٍع فـَُيَكمَل ِبَها َما انـْ

صـحيح : رواه أبـو داود والرتمـذي والنسـائي، وصـححه األلبـاين يف {. }ثُم َيُكوُن َساِئُر َعَمِلِه َعَلى َذلِـكَ 
  .}سنن الرتمذي

 704 :الحديث رقم         

  :-َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلمَ  -قَــاَل َرُســوَل اللــهِ : قَــالَ  -َرِضــَي اهللاُ َعْنــهُ  -ودٍ عُ ْســمَ  نِ ابْــ نْ َعــ         
َماءِ  { ـــاِس ِفـــي الـــدـــْيَن الن ـــا يـُْقَضـــى بـَ ـــَالُة، َوَأوُل َم ـــُد الص رواه النســـائي، {. }َأوُل َمـــا ُيَحاَســـُب بِـــِه اْلَعْب

  .}صحيح سنن النسائي :وصححه األلباين يف

  705 :الحديث رقم         

ْعـُت النـِيب  : قَـالَ  -َرِضَي اهللاُ َعْنـهُ  -َجاِبرٍ  نْ عَ            ِإن  {:يـَُقـولُ  -َصـلى اللهـم َعَلْيـِه َوَسـلمَ  -مسَِ
  .}رواه مسلم { .}بـَْيَن الرُجِل َوبـَْيَن الشْرِك َواْلُكْفِر تـَْرَك الصَالة

  706 :الحديث رقم          

ْعــُت َرُســوَل اللــهِ : قــالَ  -َرِضــَي اهللاُ َعْنــهُ  -َعــْن بـَُريْــَدَة اْألْســَلِمي           -َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلمَ  -مسَِ
ــنَـُهْم تـَـــْرُك الصـــالِة، َفَمـــْن تـَرََكَهـــا فـََقـــْد َكَفــرَ  {:يـَُقــولُ  نَـنَـــا َوبـَيـْ رواه أمحـــد والرتمـــذي {. }اْلَعْهـــُد الـــِذي بـَيـْ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

442 

  .}وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب والنسائي وابن حبان واحلاكم

  707 :الحديث رقم         

قَــاَل  {:قَــالَ  -َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلمَ  -َعــن النــِيب  -َرِضــَي اهللاُ َعْنــهُ  -َعــْن َأيب قـَتَــاَدةَ         
تَـَرْضُت َعلى أَُمِتَك َخْمَس َصـلَواٍت َوَعِهـْدُت ِعْنـدي َعْهـداً أَنـُه  :-َعز َوَجل  -اهللاُ  ِإني افـْ

َمــْن َجــاَء ُيَحــاِفُظ َعَلــْيِهن لِــَوْقِتِهن َأْدَخْلَتــُه اْلَجنــَة، َوَمــْن لَــْم ُيَحــاِفْظ َعَلــْيِهن فَــال َعْهــَد لَــُه 
يف السلســــلة الصــــحيحة ويف صــــحيح ســــنن ابــــن ماجــــة وحســــنه مث صــــححه األلبــــاين  ،رواه أبــــو داود{. }ِعْنــــِدي

 .}وصحيح اجلامع

  708 :الحديث رقم          

ـُتْم { :-َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلمَ  -َأّن َرُسـوَل اللـهِ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ          َأرَأَيـْ
َقى ِمْن َدرَنِِه َشْيٌء  ؟ َلْو َأن نـَْهًرا بَِباِب َأَحدُِكْم يـَْغَتِسُل ِمْنُه ُكل يـَْوٍم َخْمَس َمراٍت، َهْل يـَبـْ

َقــى ِمــْن َدَرنِــِه َشــْيٌء؟ قَــالَ : قَــاُلوا ــَلَواِت اْلَخْمــِس، َيْمُحــو اللــُه ِبِهــن : َال يـَبـْ فَــَذِلَك َمثَــُل الص
  .}والرتمذي والنسائي البخاري ومسلمرواه {. }ايَ اْلَخطَ 

  709: الحديث رقم         

 - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - مسَِْعُت َرُسوَل اهللاِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن ُعْثمانَ         
ُوُضوَءَها َوُخُشوَعَها َما ِمن امِريٍء ُمْسِلٍم َتْحُضُرُه َصالٌة َمْكُتوبٌَة، فـَُيْحِسُن {:يـَُقولُ 

َلَها ِمَن الذنُوِب، َما َلْم يَْأِت َكِبيَرًة، َوَذِلَك الدْهَر   بـْ َورُُكوَعَها، ِإال َكاَنْت َكفارًَة ِلَما قـَ
  .}أخرجه مسلم{ .}ُكلهُ 
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  710 :الحديث رقم         

ـــَرةَ          َأال  {:-َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلمَ  -َأّن َرُســـوَل اللـــهِ  -َرِضـــَي اهللاُ َعْنـــهُ  -َعـــْن َأِيب ُهَريـْ
ِإْسـَباِغ اْلُوُضـوِء َعلَـى اْلَمَكـارِِه،  ؟ُأْخِبرُُكْم ِبَما َيْمُحو اللُه ِبِه اْلَخطَايَـا َويـَْرفَـُع بِـِه الـدرََجاتِ 

ــَرِة اْلُخطَــى ِإلَــى اْلَمَســاِجِد، َواْنِتظَــاِر الصــالِة بـَْعــدَ  َفــَذِلُكُم  ،الصــالِة، َفــَذِلُكُم الربَــاطُ  وََكثْـ
  .}رواه مسلم{. }َفَذِلُكُم الربَاطُ  ،الربَاطُ 

  711 :الحديث رقم        

َصـلى اللـُه َعَلْيـِه  -َأّن َرُسوَل اللـهِ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -َعْن بـَُرْيَدَة ْبِن اَحلِصيِب اَألْسَلِمي        
 .}أخرجه البخاري والنسائي{. } تـََرَك َصَالَة اْلَعْصِر ، فـََقْد َحِبَط َعَمُله َمنْ { :-َوَسلمَ 

  712 :الحديث رقم          

ْرَداءِ            ــهِ  -َرِضــَي اهللاُ َعْنــهُ  -َعــْن َأيب الــدمَ  -َأّن َرُســوَل اللــِه َوَســل َمــْن { :-َصــلى اللــُه َعَلْي
ـــًدا َحتـــى تـَُفوتَـــُه، فـََقـــْد ُأْحـــِبَط َعَملُـــهُ تـَـــَرَك َصـــَالَة اْلَعْصـــِر  رواه  أمحــد، وصـــححه الشـــيخ األلبـــاين يف{. }ُمتَـَعم :
  .}صحيح الرتغيب والرتهيب

  713: الحديث رقم        

ُهمــــا -َعــــِن ابْــــِن ُعَمــــرَ           -َصــــلى اللــــُه َعَلْيــــِه َوَســــلمَ  -َأن َرُســــوَل اللــــهِ  -َرِضــــَي اهللاُ َعنـْ
  .}رواه الشيخان وأبو داود والرتمذي{. }َمْن فَاتـَْتُه َصالُة اْلَعْصِر َفَكأَنَما ُوِتَر َأْهُلُه َوَمالُهُ {:قَالَ 

  714 :الحديث رقم         
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َصلى اللهم َعَلْيِه  -َكاَن َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ُجْنُدبٍ  ْبنِ  َمسَُرةَ  نْ عَ         
فـَيَـُقص َعَلْيِه : ؟ قَالَ َهْل رََأى َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن ُرْؤيَا{:ِمما ُيْكِثُر َأْن يـَُقوَل ِألَْصَحاِبهِ  - َوَسلمَ 

، َوإِنُه قَاَل َذاَت َغَداةٍ  ُه َأْن يـَُقصُه أَتَانِ : َمْن َشاَء اللَلَة آتَِيانِ ِإن تَـَعثَاِني ،ي الليـْ  ،َوِإنـُهَما ابـْ
َنا َعَلى رَُجٍل ُمْضَطِجعٍ  ،َوِإني اْنطََلْقُت َمَعُهَما ،اْنطَِلقْ  :َوِإنـُهَما قَاَال ِلي َوِإَذا  ،َوِإنا أَتـَيـْ

َيثْـَلُغ رَْأَسهُ  ،آَخُر قَاِئٌم َعَلْيِه ِبَصْخَرةٍ  َيتَـَهْدَهُد  ،َوِإَذا ُهَو يـَْهِوي بِالصْخَرِة ِلَرْأِسِه فـَ فـَ
َيْأُخُذُه َفَال يـَْرِجُع ِإلَْيِه َحتى َيِصح رَْأُسُه َكَما َكانَ  َيْتَبُع اْلَحَجَر فـَ ثُم  ،اْلَحَجُر َها ُهَنا فـَ

يَـْفَعُل ِبِه ِمْثَل َما فـََعَل  ،يـَُعوُد َعَلْيهِ  َما  ،ُسْبَحاَن اللهِ  :قـُْلُت َلُهَما :قَالَ  ،اْلَمرَة اْألُوَلىفـَ
َنا َعَلى رَُجٍل ُمْستَـْلٍق ِلَقَفاهُ  :قَالَ  ،اْنطَِلِق اْنطَِلقْ  :قَاَال ِلي :قَالَ  ؟َهَذانِ   ،فَاْنطََلْقَنا فَأَتـَيـْ

ُيَشْرِشُر  ،ْأِتي َأَحَد ِشقْي َوْجِههِ َوِإَذا ُهَو يَ  ،َوِإَذا آَخُر قَاِئٌم َعَلْيِه ِبَكلوٍب ِمْن َحِديدٍ  فـَ
َنُه ِإَلى قـََفاهُ  َا قَاَل أَبُو َرَجاءٍ  :قَالَ  ،ِشْدَقُه ِإَلى قـََفاُه َوَمْنِخَرُه ِإَلى قـََفاُه َوَعيـْ َوُرمب:  فـََيُشق. 

يَـْفَعُل ِبِه ِمْثَل َما فـََعَل  :قَالَ  َفَما يـَْفُرُغ  ،بِاْلَجاِنِب اْألَولِ ثُم يـََتَحوُل ِإَلى اْلَجاِنِب اْآلَخِر فـَ
يَـْفَعُل ِمْثَل َما  ،ِمْن َذِلَك اْلَجاِنِب َحتى َيِصح َذِلَك اْلَجاِنُب َكَما َكانَ  ثُم يـَُعوُد َعَلْيِه فـَ

 ،اْنطَِلِق اْنطَِلقْ  ،:قَاَال ِلي :قَالَ  ؟َما َهَذانِ  ،ُسْبَحاَن اللهِ  :قـُْلتُ  :قَالَ  ،فـََعَل اْلَمرَة اْألُوَلى
َنا َعَلى ِمْثِل التـنورِ   ،فَِإَذا ِفيِه َلَغٌط َوَأْصَواتٌ  :َفَأْحِسُب أَنُه َكاَن يـَُقولُ  :قَالَ  ،فَاْنطََلْقَنا فَأَتـَيـْ

ُهمْ َوِإَذا ُهْم يَْأتِيِهْم َلَهٌب ِمْن أَ  ،فَاطَلْعَنا ِفيِه فَِإَذا ِفيِه رَِجاٌل َوِنَساٌء ُعَراةٌ  :قَالَ   ،ْسَفَل ِمنـْ
اْنطَِلِق  :قَاَال ِلي :قَالَ  ؟َما َهُؤَالءِ  :قـُْلُت َلُهَما :قَالَ  ،فَِإَذا أَتَاُهْم َذِلَك اللَهُب َضْوَضْوا

َنا َعَلى نـََهرٍ  :قَالَ  ،اْنطَِلقْ  َوِإَذا  ،َأْحَمَر ِمْثِل الدمِ  :َحِسْبُت أَنُه َكاَن يـَُقولُ  ،فَاْنطََلْقَنا فَأَتـَيـْ
 ،َوِإَذا َعَلى َشط النـَهِر رَُجٌل َقْد َجَمَع ِعْنَدُه ِحَجارًَة َكِثيَرةً  ،ي النـَهِر رَُجٌل َساِبٌح َيْسَبحُ فِ 

يَـْفَغُر  َوِإَذا َذِلَك الساِبُح َيْسَبُح َما َيْسَبُح ثُم يَْأِتي َذِلَك الِذي َقْد َجَمَع ِعْنَدُه اْلِحَجارََة فـَ
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لْ  ُكلَما رََجَع ِإلَْيِه فـََغَر َلُه فَاُه فَأَْلَقَمُه   ،فـَيَـْنطَِلُق َيْسَبُح ثُم يـَْرِجُع ِإلَْيهِ  ،ِقُمُه َحَجًراَلُه فَاُه فـَيـُ
فَاْنطََلْقَنا  :قَالَ  ،اْنطَِلِق اْنطَِلقْ  ،:قَاَال ِلي :قَالَ  ؟َما َهَذانِ  :قـُْلُت َلُهَما :قَالَ  ،َحَجًرا

َنا َعَلى رَُجٍل َكرِ  َوِإَذا ِعْنَدُه نَاٌر َيُحشَها  ،يِه اْلَمْرآِة َكَأْكَرِه َما أَْنَت رَاٍء رَُجًال َمْرآةً فَأَتـَيـْ
فَاْنطََلْقَنا  ،اْنطَِلِق اْنطَِلقْ  :قَاَال ِلي :قَالَ  ؟َما َهَذا :قـُْلُت َلُهَما :قَالَ  ،َوَيْسَعى َحْوَلَها

َنا َعَلى َرْوَضٍة ُمْعَتمٍة ِفيَها ِمْن ُكل َلْوِن الربِيعِ  َوِإَذا بـَْيَن َظْهَرِي الرْوَضِة رَُجٌل َطوِيٌل  ،فَأَتـَيـْ
تـُُهْم قَ  ،َال َأَكاُد َأَرى رَْأَسُه طُوًال ِفي السَماءِ   ،ط َوِإَذا َحْوَل الرُجِل ِمْن َأْكَثِر ِوْلَداٍن رَأَيـْ

فَاْنطََلْقَنا  :قَالَ  ،اْنطَِلِق اْنطَِلقْ  :قَاَال ِلي ،:قَالَ  ؟َما َهُؤَالءِ  ،َما َهَذا :قـُْلُت َلُهَما :قَالَ 
َها َوَال َأْحَسنَ  َنا ِإَلى َرْوَضٍة َعِظيَمٍة َلْم َأَر َرْوَضًة َقط َأْعَظَم ِمنـْ تَـَهيـْ  :قَاَال ِلي :قَالَ  ،فَانـْ

َنا ِإَلى َمِديَنٍة َمْبِنيٍة بَِلِبِن َذَهٍب َولَِبِن ِفضةٍ  :قَالَ  ،اْرَق ِفيَها تَـَهيـْ َنا ِفيَها فَانـْ َنا  ،فَاْرتـََقيـْ فَأَتـَيـْ
تَـَلقانَا ِفيَها رَِجاٌل َشْطٌر ِمْن َخْلِقِهْم   ،فـَُفِتَح لََنا َفَدَخْلَناَها ،بَاَب اْلَمِديَنِة فَاْستَـْفَتْحَنا فـَ

اْذَهُبوا فـََقُعوا ِفي  :قَاَال َلُهمُ  :قَالَ  ،َوَشْطٌر َكَأقْـَبِح َما أَْنَت رَاءٍ  ،ءٍ َكَأْحَسِن َما أَْنَت رَا
َفَذَهُبوا  ،َوِإَذا نـََهٌر ُمْعَتِرٌض َيْجِري َكَأن َماَءُه اْلَمْحُض ِفي اْلبَـَياضِ  :قَالَ  ،ِ َذِلَك النـَهر

َنا َقْد َذَهَب َذلِ  ُهمْ فـََوقـَُعوا ِفيِه ثُم رََجُعوا ِإلَيـْ  ،َفَصاُروا ِفي َأْحَسِن ُصورَةٍ  ،َك السوُء َعنـْ
فَِإَذا َقْصٌر  ،َفَسَما َبَصِري ُصُعًدا :قَالَ  ،َوَهَذاَك َمْنزُِلكَ  ،َهِذِه َجنُة َعْدنٍ  :قَاَال ِلي :قَالَ 

بَاَرَك اللُه  :قـُْلُت َلُهَما :قَالَ  ،َهَذاَك َمْنزُِلكَ  ،:قَاَال ِلي :قَالَ  ،ِمْثُل الربَابَِة اْلبَـْيَضاءِ 
فَِإني َقْد  :قـُْلُت َلُهَما :قَالَ  ،َوأَْنَت َداِخَلهُ  ،َأما اْآلَن َفَال  :قَاَال  ،َذرَاِني فََأْدُخَلهُ  ،ِفيُكَما

َلِة َعَجًبا َأما  ،ِبُركَ َأَما ِإنا َسُنخْ  :قَاَال ِلي :قَالَ  ،َفَما َهَذا الِذي رَأَْيتُ  ،رَأَْيُت ُمْنُذ الليـْ
فَِإنُه الرُجُل يَْأُخُذ اْلُقْرآَن فـَيَـْرُفُضُه  ،الرُجُل اْألَوُل الِذي أَتـَْيَت َعَلْيِه يـُثْـَلُغ رَْأُسُه بِاْلَحَجرِ 

 ،َلى قـََفاهُ َوَأما الرُجُل الِذي أَتـَْيَت َعَلْيِه ُيَشْرَشُر ِشْدقُُه إِ  ،َويـََناُم َعِن الصَالِة اْلَمْكُتوبَةِ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

446 

ُنُه ِإَلى قـََفاهُ  ،َوَمْنِخُرُه ِإَلى قـََفاهُ  ُلُغ  ،َوَعيـْ فَِإنُه الرُجُل يـَْغُدو ِمْن بـَْيِتِه فـََيْكِذُب اْلَكْذبََة تـَبـْ
 ،اُة َوالزَواِنيفَِإنـُهُم الزنَ  ،َوَأما الرَجاُل َوالنَساُء اْلُعَراُة الِذيَن ِفي ِمْثِل بَِناِء التـنورِ  ،اْآلفَاقَ 

َوَأما  ،فَِإنُه آِكُل الربَا ،َوَأما الرُجُل الِذي أَتـَْيَت َعَلْيِه َيْسَبُح ِفي النـَهِر َويـُْلَقُم اْلَحَجرَ 
 ،َجَهنمَ  الرُجُل اْلَكرِيُه اْلَمْرآِة الِذي ِعْنَد الناِر َيُحشَها َوَيْسَعى َحْوَلَها فَِإنُه َماِلٌك َخاِزنُ 

َراِهيمُ  َوَأما  ،-َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوَأما الرُجُل الطوِيُل الِذي ِفي الرْوَضِة فَِإنُه ِإبـْ
يَا  :فـََقاَل بـَْعُض اْلُمْسِلِمنيَ  :قَالَ  ،اْلوِْلَداُن الِذيَن َحْوَلُه َفُكل َمْوُلوٍد َماَت َعَلى اْلِفْطَرةِ 

َوَأْوَالُد  :-َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  ؟َوَأْوَالُد اْلُمْشرِِكنيَ  ،َرُسوَل اللهِ 
ُهْم َحَسًنا َوَشْطٌر قَِبيًحا فَِإنـُهْم قـَْوٌم َخَلطُوا  ،اْلُمْشرِِكينَ  َوَأما اْلَقْوُم الِذيَن َكانُوا َشْطٌر ِمنـْ
ُهم ،اِلًحا َوآَخَر َسيًئاَعَمًال صَ     .}البخاري{ . }َتَجاَوَز اللُه َعنـْ

  

  اهَ لُ ائِ ضَ فَ وَ  ةِ اعَ مَ جَ الْ  ةُ َال صَ 

  .}سورة البقرة{) 43(َوَأِقيُموا الصَالَة َوَآُتوا الزَكاَة َوارَْكُعوا َمَع الراِكِعيَن  :قال تعاىل        

ُهْم َمَعَك  :وقال تعاىل         ْلتَـُقْم طَائَِفٌة ِمنـْ َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت َلُهُم الصَالَة فـَ
ْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأْخَرى َلْم ُيَصلوا  َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَـُهْم فَِإَذا َسَجُدوا فـَ

ْلُيَصلوا َمَعَك    .}102.سورة النساء{فـَ

ِإنَما َولِيُكُم اللُه َوَرُسولُُه َوالِذيَن َآَمُنوا الِذيَن يُِقيُموَن الصَالَة  :وقال تعاىل        
  .}سورة املائدة{) 55(َويـُْؤُتوَن الزَكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن 
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  715: الحديث رقم         

   :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ قَاَل  :قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َصَالُة الرُجِل ِفي اْلَجَماَعِة ُتَضعُف َعَلى َصَالتِِه ِفي بـَْيِتِه َوِفي ُسوِقِه َخْمًسا َوِعْشرِيَن {

ِإَلى اْلَمْسِجِد َال ُيْخرُِجُه ِإال ثُم َخَرَج  ،َوَذِلَك أَنُه ِإَذا تـََوضَأ فََأْحَسَن اْلُوُضوءَ  ،ِضْعًفا
فَِإَذا َصلى َلْم  ،َوُحط َعْنُه ِبَها َخِطيَئةٌ  ،َلْم َيْخُط َخْطَوًة ِإال رُِفَعْت لَُه ِبَها َدرََجةٌ  ،الصَالةُ 

هُ  ي َعَلْيِه َما َداَم ِفي ُمَصالَعَلْيِه ال :تـََزْل اْلَمَالِئَكُة ُتَصل َصل ُهماْرَحْمهُ الل ُهمَوَال يـََزاُل  ،ل
َتَظَر الصَالةَ   .}ومسلم البخاري رواه{. }َأَحدُُكْم ِفي َصَالٍة َما انـْ

  716: الحديث رقم         

ُهما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اُهللا َعنـْ
  .}البخاري ومسلم{. }َصَالُة اْلَجَماَعِة تـَْفُضُل َصَالَة اْلَفذ ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدرََجةً { :قَالَ 

  717: الحديث رقم         

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َأِيب ُموَسىَعْن         
} ِذي يـَْنَتِظُر  ِإنَعُدُهم، َوال َها َمْمَشى فَأَبـْ َعُدُهْم ِإلَيـْ َأْعَظَم الناِس َأْجًرا ِفي الصالِة، أَبـْ

 .}اِم ِفي َجَماَعٍة، َأْعَظُم َأْجًرا ِمَن الِذي ُيَصليَها ثُم يـََنامُ الصالَة َحتى ُيَصليَـَها َمَع اِإلمَ 
 .}البخاري ومسلمرواه {

  718: الحديث رقم         
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 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َتَطهَر ِفي بـَْيِتِه ثُم َمَشى ِإَلى بـَْيٍت ِمْن بـُُيوِت اللِه لِيَـْقِضَي َفرِيَضًة ِمْن فـََراِئِض اللِه،  َمْن {

  .}مسلم رواه{. }َكاَنْت ُخطَاُه َأَحُدُهَما َتُحط َخِطيَئًة، َواُألْخَرى تـَْرَفُع َدرََجةً 

  719: الحديث رقم         

َكاَن َرُجٌل َال أَْعَلُم َرُجًال أَبـَْعَد ِمْن : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َكْعبٍ   َعْن ُأَيب ْبنِ         
َلْو اْشتَـَرْيَت ِمحَارًا تـَرَْكُبُه ِيف : َفِقيَل َلُه َأْو قـُْلُت َلهُ : قَالَ  اْلَمْسِجِد ِمْنُه، وََكاَن َال ُختِْطُئُه َصَالٌة،

َما َيُسرِين َأن َمْنِزِيل ِإَىل َجْنِب اْلَمْسِجِد، ِإين أُرِيُد َأْن ُيْكَتَب ِيل : الظْلَماِء َوِيف الرْمَضاِء، قَالَ 
َصلى اللُه َعَلْيِه  -َممَْشاَي ِإَىل اْلَمْسِجِد، َوُرُجوِعي ِإَذا َرَجْعُت ِإَىل أَْهِلي،فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 

  .}مسلم رواه{. }هُ َقْد َجَمَع اللُه َلَك َذِلَك ُكل { :- َوَسلمَ 

  720: الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفانَ         
َوَمْن َصلى َمْن َصلى اْلِعَشاَء ِفي َجَماَعٍة، َفَكأَنَما قَاَم ِنْصَف اللْيِل، {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

  .}مسلمرواه {. }الصْبَح ِفي َجَماَعٍة، َفَكأَنَما َصلى اللْيَل ُكلهُ 

  721: الحديث رقم         

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَال -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َقَل َصَالٍة َعَلى اْلُمَناِفِقيَن َصَالُة اْلِعَشاِء َوَصَالُة اْلَفْجِر، َوَلْو يـَْعَلُموَن َما ِفيِهَما { ِإن أَثـْ

تـَُقاَم، ثُم آُمَر رَُجًال فـَُيَصلَي  ًوا، َوَلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر بِالصَالِة فـَ َألَتـَْوُهَما َوَلْو َحبـْ
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ِلَق َمِعي ِبرَِجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب ِإَلى قـَْوٍم َال َيْشَهُدوَن الصَالَة، بِالناِس، ثُم أَْنطَ 
  .}مسلمرواه {. }فَُأَحرَق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهْم بِالنار

  722: الحديث رقم         

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -اللهِ  قَاَل َرُسولُ : قَال -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن ُجْنُدَب ْبِن َعْبِد اهللاِ         
َمن َصلى الصبَح فـَُهَو ِفي ِذمِة اللِه، َفال َيطلُبَـنُكُم اللُه ِمن ِذمِتِه ِبَشْيٍء {:- َوَسلمَ 

  .}رواه مسلم{. }فـَُيدرَِكُه فـََيُكبُه ِفي نَاِر َجَهنَم 

  723: الحديث رقم         

   :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَال -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
رواه {. }َمْن َغَدا ِإَلى اْلَمْسِجِد َورَاَح َأَعد اللُه َلُه ِفي اْلَجنِة نـُُزال ُكلَما َغَدا َأْو رَاحَ  {

  .}البخاري ومسلم

  724: الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَال -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ         
َمْن َصلى لِلِه َأْربَِعيَن يـَْوًما ِفي َجَماَعٍة، يُْدِرُك التْكِبيَرَة اُألوَلى، ُكِتَبْت َلُه {:- َوَسلمَ 

ين يف صحيح سنن رواه الرتمذي وحسنة األلبا{. }الناِر َوبـََراَءٌة ِمْن النـَفاقِ بـََراَءتَاِن، بـََراَءٌة ِمْن 
  .}الرتمذي

  725: الحديث رقم         
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   :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَال -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
بَِيِده، َلَقْد َهمْمُت ّأْن آُمَر بَحَطٍب فُيْحطَب، ثُم آُمَر بِالصالِة فُيؤذَن َواّلذي نـَْفسي  {

الذي م، وَ بُيوتـَهُ  مْ هِ يْ لَ فأحرَق عَ  الٍ جَ ى رِ لَ لها، ثُم آُمَر رَُجًال فـََيؤم الّناَس، ثُم ُأخاِلف إِ 
َد هِ شَ َعْرقًا َسِميناً، أو َمْرماتْيِن َحسَنتَـْيِن لَ  دُ جِ يَ  هُ ن أَ  مْ ُدهُ حَ أَ  مُ لَ عْ يَـ  وْ ، لَ هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ نَـ 

  .}البخاريرواه {. }اءَ شَ العِ 

  726: الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ثُم َلْم َيِجُدوا ِإال َأْن َيْسَتِهُموا  ،الناُس َما ِفي النَداِء َوالصف اْألَولِ َلْو يـَْعَلُم  {:- َوَسلمَ 

َوَلْو يـَْعَلُموَن َما ِفي اْلَعَتَمِة  ،َوَلْو يـَْعَلُموَن َما ِفي التـْهِجيِر َالْسَتبَـُقوا ِإلَْيهِ  ،َعَلْيِه َالْستَـَهُموا
  .}البخاريرواه {.}َوالصْبِح َألَتـَْوُهَما َوَلْو َحْبوا

  727: الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ِجْئُت ِإَىل َرُسوِل اللهِ  :قَال -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ومٍ تُ كْ مَ  م أُ  نِ ابْ  نْ عَ         
فـََهْل جتَُِد ِيل  ،َوِيل قَاِئٌد ال ُيالِئُمِين  ،ُكْنُت َضرِيرًا َشاِسَع الدارِ   ،يَا َرُسوَل اللهِ  :فـَُقْلتُ  - َوَسلمَ 

َما َأِجُد َلَك : قَالَ  ،نـََعمْ : قـُْلتُ : ؟ قَالَ  أََتْسَمُع النَداءَ {:ُرْخَصًة َأْن ُأَصلَي ِيف بـَْيِيت؟ قَالَ 
  .}يب داوداأللباين يف صحيح إ وصححهبو داود أ رواه{. }رُْخَصةً 

  728: الحديث رقم         
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ُهما -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجابِرَ          َخَلْت اْلِبَقاُع َحْوَل اْلَمْسِجِد َفَأرَاَد  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوَل اللهِ بـَُنو َسِلَمَة َأْن يـَْنَتِقُلوا ِإَىل قـُْرِب اْلَمْسِجِد، فـَبَـَلَغ َذِلَك 

نـََعْم يَا َرُسوَل : قَاُلواِإنُه بـََلَغِني أَنُكْم ُترِيُدوَن َأْن تـَْنَتِقُلوا قـُْرَب اْلَمْسِجِد،  {:فـََقاَل َهلُمْ 
ثَارُُكْم، ِديَارَُكْم ُتْكَتْب يَا بَِني َسِلَمَة، ِديَارَُكْم ُتْكَتْب آ :اللِه، َقد أََرْدنَا َذِلَك، فـََقالَ 

  .}رواه مسلم{ .}آثَارُُكمْ 

  729: الحديث رقم         

 :-َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -قاَل َرُسوُل اللهِ : قاَل  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُموَسى         
َعُدُهْم ِإلْيها { َعُدُهْم، والذي يـَْنَتظُر ِإن َأْعَظم الناِس َأجًرا في الصالِة أَبـْ مْمًشى فَأَبـْ

متفٌق {. }الصالَة حتى ُيصليها َمَع اِإلماِم، َأْعَظُم َأجرًا ِمَن الذي ُيصليها ثُم يـََنامُ 
  .}عليه

  

  اهَ لُ ائِ ضَ فَ وَ  ةِ عَ مُ جُ الْ  ةُ َال صَ 

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمنُـوا ِإَذا نُـوِدَي لِلصـَالِة ِمـْن يـَـْوِم اْلُجُمَعـِة فَاْسـَعْوا ِإلَـى  :قال تعـاىل        
ـــٌر َلُكـــْم ِإْن ُكْنـــُتْم تـَْعَلُمـــوَن  ـــَالُة  )9(ِذْكـــِر اللـــِه َوَذُروا اْلبَـْيـــَع َذِلُكـــْم َخيـْ فَـــِإَذا ُقِضـــَيِت الص

تَـغُــوا ِمــ َتِشــُروا ِفــي اْألَْرِض َوابـْ  )10(ْن َفْضــِل اللــِه َواذُْكــُروا اللــَه َكِثيــًرا َلَعلُكــْم تـُْفِلُحــوَن فَانـْ
ــٌر ِمــَن اللْهــوِ  َهــا َوتـَرَُكــوَك قَاِئًمــا قُــْل َمــا ِعْنــَد اللــِه َخيـْ  َوِإَذا رََأْوا ِتَجــارًَة َأْو َلْهــًوا انـَْفضــوا ِإلَيـْ

ُر الرازِِقيَن    .}سورة اجلمعة{ )11(َوِمَن التَجارَِة َواللُه َخيـْ
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  730 :الحديث رقم        

َخَرْجُت ِإَىل الطوِر، فـََلِقيُت َكْعَب اَألْحَباِر : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ثـُْتُه َعْن َرُسوِل اللهِ  ْورَاِة، َوَحدَثِين َعِن التـ ُه  - َفَجَلْسُت َمَعُه َفَحدى اللمَ َصلَفَكاَن -َعَلْيِه َوَسل ،

ثـُْتُه َأْن قـُْلُت َلهُ  هِ : ِفيَما َحدمَ  -قَاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللُر يـَْوٍم طََلَعْت ِفيِه {:-َصل َخيـْ
اَت، َوِفيِه الشْمُس يـَْوُم اْلُجُمَعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه ُأْهِبَط، َوِفيِه تِيَب َعَلْيِه، َوِفيِه مَ 

تـَُقوُم الساَعُة  َوَما ِمْن َدابٍة ِإال َوِهَي ُمِسيَخٌة يـَْوَم اْلُجُمَعِة ِمْن ِحيِن ُيْصِبُح َحتى َتْطُلَع 
الشْمُس َشَفًقا ِمَن الساَعِة ِإال اْلِجن َواِإلْنَس، َوِفيِه َساَعٌة ال ُيَصاِدفـَُها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُهَو 

. َذِلَك ِيف ُكل َسَنٍة يـَْومٌ : فـََقاَل َكْعبٌ . َشْيًئا ِإال َأْعطَاُه ِإياهُ  -َعز َوَجل  -ْسَأُل اللهَ ُيَصلي يَ 
َصَدَق َرُسوُل اللِه              : َوقَالَ . فـََقرََأ َكْعٌب التـْورَاةَ : َبْل ِيف ُكل ُمجَُعٍة، قَالَ : قـُْلتُ : قَالَ 
  .}والرتمذي وغريهم مسلممالك وأمحد و رواه { .}-ِه َوَسلمَ َصلى اللُه َعَليْ  -

  731 :الحديث رقم          

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : َقالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ْبِلَنا، ثُم َهَذا َنْحُن اْآلِخُروَن الساِبُقوَن يـَْوَم { اْلِقَياَمِة، بـَْيَد أَنـُهْم ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَ

 يـَْوُمُهْم الِذي ُفِرَض َعَلْيِهْم فَاْختَـَلُفوا ِفيِه، فـََهَدانَا اللُه، فَالناُس لََنا ِفيِه تـََبٌع، اْليَـُهوُد َغًدا
  .}رواه البخاري ومسلم{ .}َوالنَصاَرى بـَْعَد َغدٍ 

  732 :الحديث رقم          
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل النِيب : قَاَال  - َرِضَي اُهللا َعنـُْهما -َعْن َأيب ُهَريـَْرَة َوُحَذيـَْفةَ         
َلَنا َفَكاَن لِْليَـُهوِد يـَْوُم السْبِت، وََكاَن  {:- َوَسلمَ  بـْ َأَضل اللُه َعْن اْلُجُمَعِة َمْن َكاَن قـَ

 لِلنَصاَرى يـَْوُم اْألََحِد، َفَجاَء اللُه بَِنا فـََهَدانَا اللُه لِيَـْوِم اْلُجُمَعِة َفَجَعَل اْلُجُمَعَة َوالسْبتَ 
َيا، َواْألَوُلوَن يـَْوَم َواْألََحَد وََكَذِلَك ُهْم تَـ  نـْ َبٌع لََنا يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َنْحُن اْآلِخُروَن ِمْن َأْهِل الد

ْبَل اْلَخَالِئقِ    .}رواه مسلم{. }اْلِقَياَمِة اْلَمْقِضي َلُهْم قـَ

  733 :الحديث رقم        

        قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َسْلَماَن اْلَفارِِسي : ِيبمَ  -قَاَل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل-: 
ال يـَْغَتِسُل رَُجٌل يـَْوَم اْلُجُمَعِة َويـََتَطهُر َما اْسَتطَاَع ِمْن طُْهٍر، َوَيدِهُن ِمْن ُدْهِنِه، َأْو {

نَـْيِن، ثُم ُيصَ  لي َما ُكِتَب َلُه، ثُم َيَمس ِمْن ِطيِب بـَْيِتِه ثُم َيْخُرُج، َفال يـَُفرُق بـَْيَن اثـْ
َنُه َوبـَْيَن اْلُجُمَعِة اُألْخَرى  البخاريأمحد و رواه { . }يـُْنِصُت ِإَذا َتَكلَم اِإلَماُم ِإال ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ

  .}والنسائي

  734 :الحديث رقم          

َمْن {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
اْغَتَسَل يـَْوَم اْلُجُمَعِة ُغْسَل اْلَجَنابَِة ثُم رَاَح َفَكأَنَما قـَرَب َبَدنًَة، َوَمْن رَاَح ِفي الساَعِة 

قـَرَب بـََقَرًة، َوَمْن رَاَح ِفي الساَعِة الثالَِثِة َفَكأَنَما قـَرَب َكْبًشا َأقْـَرَن، َوَمْن  الثانَِيِة َفَكأَنَما
رَاَح ِفي الساَعِة الراِبَعِة َفَكأَنَما قـَرَب َدَجاَجًة، َوَمْن رَاَح ِفي الساَعِة اْلَخاِمَسِة َفَكأَنَما 

رواه البخاري {. }َج اِإلَماُم َحَضَرْت اْلَمالِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الذْكرَ قـَرَب بـَْيَضًة، فَِإَذا َخرَ 
    .}ومسلم
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  735 :الحديث رقم        

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : َقالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َنُه َوبـَْيَن َمْن تـََوضَأ { فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، ثُم أََتى اْلُجُمَعَة فَاْسَتَمَع َوأَْنَصَت، ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ

  .}رواه مسلم{. }اْلُجُمَعِة َوزِيَاَدُة َثالثَِة أَياٍم، َوَمْن َمس اْلَحَصى فـََقْد َلغا

  736 :الحديث رقم          

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : َقالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َعِة أَياٍم، يـَْغِسُل رَْأَسُه َوَجَسَدهُ { رواه { .}َحق لِلِه َعَلى ُكل ُمْسِلٍم َأْن يـَْغَتِسَل ِفي ُكل َسبـْ

 .}البخاري ومسلم

  737: الحديث رقم        

: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِ         
  .}رواه البخاري{ .}اْلُغْسُل يـَْوَم اْلُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكل ُمْحَتِلمٍ {

  738: الحديث رقم        

َنا ُهَو َيْخُطُب الناَس  {:َساِملَ ْبِن َعْبِد اِهللا َعْن أَبِيهِ َعْن          َأن ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب بـَيـْ
يـَْوَم اْلُجُمَعِة َدَخَل رَُجٌل ِمَن اْلٌمَهاِجرِيَن اَألولِيَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه َصلى اللُه 

 َناَداُه ُعَمُر أَي َقِلْب ِإَلى َأْهِلي َعَلْيِه َوَسلَم فـَ ُة َساَعٍة َهِذِه فـََقاَل ِإني ُشِغْلُت اْليَـْوَم فـََلْم أَنـْ
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 ْأُت قَاَل ُعَمُر َواْلُوُضوَء أَْيًضا َوَقْد َعِلْمَت َأنَلْم َأِزْد َعَلى َأْن تـََوض َحتى َسِمْعُت النَداَء فـَ
 .}رواه البخاري ومسلم{ .}اَن يَْأُمُر بِاْلُغْسلِ َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم كَ 

  739: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِإَلى رََمَضاَن، ُمَكفَراٌت َما  الصَلَواُت اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة ِإَلى اْلُجْمَعِة، َورََمَضانُ {

نَـُهن، ِإَذا اْجتَـَنَب اْلَكَبائِرَ      .}رواه مسلم{ .}بـَيـْ

  740: الحديث رقم        

            - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر         
 َكاَن ُيَصلي قـَْبَل الظْهِر رَْكَعتَـْيِن َوبـَْعَدَها رَْكَعتَـْيِن َوبـَْعَد اْلَمْغِرِب رَْكَعتَـْيِن ِفي بـَْيِتِه َوبـَْعدَ   {

رواه {. }اْلِعَشاِء رَْكَعتَـْيِن وََكاَن َال ُيَصلي بـَْعَد اْلُجُمَعِة َحتى يـَْنَصِرَف فـَُيَصلي رَْكَعتَـْينِ 
  .}البخاري

  741 :الحديث رقم          

ُهمْ  -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َوَأيب ُهَريـَْرةَ          َصلى اللُه  - َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اُهللا َعنـْ
َواٌم َعْن َوْدِعِهُم  {:َوُهَو َعَلى أَْعَواِد ِمْنَربِهِ  قَالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  اْلُجُمَعاِت َأْو لَيَـْنَتِهَين َأقـْ

    .}، وغريه عن ابن عباسرواه مسلم{. }لََيْخِتَمن اللُه َعَلى قـُُلوِبِهْم َولََيُكوَنن ِمَن اْلَغاِفِلينَ 

  742 :الحديث رقم        
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َعَلْيِه  َصلى اللهُ  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -يفِ قَ الثـ  سٍ وْ أَ  نِ بْ  سَ وْ أَ  نْ عَ         
َتَكَر َمْن اْغَتسَ {:- َوَسلمَ  ، َكاَن َع َوأَْنَصتَ َوَدنَا َواْسَتمَ  َل يـَْوَم اْلُجُمَعِة َوَغسَل، َوَبكَر َوابـْ

وصححه األلباين يف صحيح . رواه الرتمذي{ .}َلُه ِبُكل ُخْطَوٍة َيْخطُوَها َأْجُر َسَنٍة ِصَياُمَها َوِقَياُمَها
  .}الرتمذي

  743 :الحديث رقم        

ِإَذا   {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َواِب اْلَمْسِجِد َمالِئَكٌة َيْكتُُبوَن الناَس، اَألوَل  َكاَن يـَْوُم اْلُجُمَعِة َكاَن َعَلى ُكل بَاٍب ِمْن أَبـْ
ُر ِإَلى الصالِة َكاْلُمْهِدي َبَدنًَة، ثُم الِذي يَِليِه َكاْلُمْهِدي بـََقَرًة، ثُم الِذي َل، فَاْلُمَهجفَاَألو 

فَِإَذا َجَلَس اِإلَماُم، َطَوُوا  -َحىت ذََكَر الدَجاَجَة َواْلبَـْيَضةَ  - ،يَِليِه َكاْلُمْهِدي اْلَكْبشَ 
 .}ومسلم وغريمها رواه البخاري{. }وا لِْلُخْطَبةِ الصُحَف َواْجَتَمعُ 

  744 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -يرِ مْ الض  دِ عْ يب اجلَ أَ  نْ عَ         
رواه أبو داود يف صحيحه، وقال {. }َعَلى قـَْلِبهِ َمْن تـََرَك َثَالَث ُجَمٍع تـََهاُونًا ِبَها، طََبَع اللُه  {
  .}حسن صحيح :لبايناأل

  745 :الحديث رقم        

ِإَذا  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َماُم َيْخُطُب، فـََقْد َلَغْوت: قـُْلَت ِلَصاِحِبكَ  مالك وأمحد رواه {. }أَْنِصْت، يـَْوَم اْلُجُمَعِة َواْإلِ
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   .}والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

  746 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوَل اللهِ َأن َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ًرا ِإال  {:قَالَ  ِفي اْلُجُمَعِة َساَعٌة َال يـَُواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم قَاِئٌم ُيَصلي َفَسَأَل اللَه َخيـْ

   .}ومسلم رواه البخاري{. }َأْعطَاهُ 

  747 :الحديث رقم        

ِضَي اهللاُ رَ  -قَاَل ِيل َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمرَ : ْبِن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِي قَالَ َعْن َأِيب بـُْرَدَة         
ُهما ِيف َشْأِن َساَعِة  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأمسَِْعَت أَبَاَك ُحيَدُث َعْن َرُسوِل اللهِ  -َعنـْ

ْعُتُه يَـ : قـُْلتُ : اجلُُْمَعِة ؟ قَالَ   - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : ُقولُ نـََعْم؛ مسَِ
َماُم ِإَلى َأْن تـُْقَضى الصَالةُ { :يـَُقولُ    .}رواه مسلم{. }ِهَي َما بـَْيَن َأْن َيْجِلَس اْإلِ

  748 :الحديث رقم          

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قـُْلُت َوَرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َسَالمٍ         
إِنا لََنِجُد ِيف ِكَتاِب اللِه ِيف يـَْوِم اجلُُْمَعِة َساَعًة َال يـَُواِفُقَها َعْبٌد ُمْؤِمٌن ُيَصلي : َجاِلسٌ  - َوَسلمَ 

َصلى اللُه  - َفَأَشاَر ِإَيل َرُسوُل اللهِ : ِفيَها َشْيًئا ِإال َقَضى َلُه َحاَجَتُه، قَاَل َعْبُد اللهِ  َيْسَأُل اللهَ 
َأي َساَعٍة ِهَي : قـُْلتُ . َصَدْقَت، َأْو بـَْعُض َساَعةٍ : ، فـَُقْلتُ َأْو بـَْعُض َساَعةٍ { :- َعَلْيِه َوَسلمَ 

بـََلى، ِإن : قَالَ ! ِإنـَها لَْيَسْت َساَعَة َصَالٍة ؟: قـُْلتُ . النـَهارِ  ِهَي آِخُر َساَعاتِ : ؟ قَالَ 
رواه ابن {. }اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َصلى ثُم َجَلَس َال َيْحِبُسُه ِإال الصَالُة، فـَُهَو ِفي الصَالةِ 
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  .}ماجة وصححه األلباين

  749: الحديث رقم        

     :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـَْرةَ َعْن         
ُر يـَْوٍم طََلَعْت ِفيِه الشْمُس يـَْوُم اْلُجُمَعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه ُأْهِبَط، َوِفيِه تِيَب { َخيـْ

ُقوُم الساَعُة، َوَما ِمْن َدابٍة ِإال َوِهَي ُمِسيَخٌة يـَْوَم اْلُجُمَعِة ِمْن َعَلْيِه، َوِفيِه َماَت، َوِفيِه تَـ 
ْنسَ  َوِفيِه َساَعٌة َال  ،ِحيَن ُتْصِبُح َحتى َتْطُلَع الشْمُس َشَفًقا ِمْن الساَعِة ِإال اْلِجن َواْإلِ

َذِلَك ِيف   :قَاَل َكْعبٌ  ،لَه َحاَجًة ِإال َأْعطَاُه ِإياَهاُيَصاِدفـَُها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُهَو ُيَصلي َيْسَأُل ال
َصلى  - َصَدَق النِيب  :فـََقرََأ َكْعٌب التـْورَاَة فـََقالَ  :قَالَ  ،فـَُقْلُت َبْل ِيف ُكل ُمجَُعةٍ  ،ُكل َسَنٍة يـَْومٌ 

ثـُْتُه ِمبَْجِلِسي َمَع َكْعٍب  :قَاَل أَبُو ُهَريـَْرةَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  ِه ْبَن َسَالٍم َفَحدَلِقيُت َعْبَد الل ُمث
 ،فـَُقْلُت َلُه فََأْخِربِْين َِا :قَاَل أَبُو ُهَريـَْرةَ  ،َقْد َعِلْمُت أَيَة َساَعٍة ِهيَ  :فـََقاَل َعْبُد اللِه ْبُن َسَالمٍ 
َكْيَف ِهَي آِخُر َساَعٍة   :فـَُقْلتُ  ،ِخُر َساَعٍة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعةِ ِهَي آ :فـََقاَل َعْبُد اللِه ْبُن َسَالمٍ 

َال ُيَصاِدفـَُها َعْبٌد ُمْسِلٌم  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة َوَقْد قَاَل َرُسوُل اللهِ 
 -َأملَْ يـَُقْل َرُسوُل اللهِ  :َقاَل َعْبُد اللِه ْبُن َسَالمٍ فَـ  ،َوتِْلَك الساَعُة َال ُيَصلي ِفيَها ؟َوُهَو ُيَصلي

 ؟َمْن َجَلَس َمْجِلًسا يـَْنَتِظُر الصَالَة فـَُهَو ِفي َصَالٍة َحتى ُيَصليَ  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
حديث حسن : ئي،قال الرتمذي رواه أبو داود والرتمذي والنسا{. }بـََلى قَاَل ُهَو َذاكَ  :فـَُقْلتُ  :قَالَ 

  .}ويف الصحيحني بعضه، وصححه األلباين. صحيح 

  750: الحديث رقم        

َصلى اللُه  -قَاَل ِيل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َأْوٍس الثـَقِفي  َعْن َأْوسَ         



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

459 

ِفيِه ُخِلَق آَدُم َوِفيِه قُِبَض، َوِفيِه النـْفَخُة : يـَْوُم اْلُجُمَعةِ َأْفَضُل أَياِمِكْم { :-َعَلْيِه َوَسلمَ 
 َصالَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَلي الِة ِفيِه، فَِإنِمَن الص ْعَقُة، فََأْكِثُروا َعَليوََكْيَف : ، قَاُلواَوِفيِه الص

ِإن اللَه َقْد َحرَم َعَلى اَألْرِض َأْن تَْأُكَل َأْجَساَد : تـُْعَرُض َصالتـَُنا َعَلْيَك َوَقْد أََرْمَت ؟ فـََقالَ 
يف صحيح الرتغيب  وصححه األلباين والنسائي وابن ماجة، رواه أبو داود{. }- َعَلْيِهُم السالمُ  - األَْنِبَياءِ 
  }والرتهيب 

  

  ا هَ مُ ازِ وَ لَ وَ  ةِ ازَ نَ جَ الْ  ةُ يضَ رِ فَ 

ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإنَما تـَُوفـْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن  :قال تعاىل        
َيا ِإال َمَتاُع اْلُغُروِر  نـْ َة فـََقْد فَاَز َوَما اْلَحَياُة الداِر َوُأْدِخَل اْلَجنسورة {) 185(زُْحِزَح َعِن الن

  .}آل عمران

ْبِلَك اْلُخْلَد َأفَِإْن ِمت فـَُهُم اْلَخاِلُدوَن َوَما  :قال تعاىلو            )34(َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن قـَ
َنا تـُْرَجُعوَن  َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم بِالشر َواْلَخْيِر ِفتـْ   .}سورة األنبياء{) 35(ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونـَبـْ

  .}سورة التكاثر{) 2(َحتى زُْرُتُم اْلَمَقاِبَر  )1(أَْلَهاُكُم التَكاثـُُر  :قال تعاىلو         

ْبرِِه ِإنـُهْم َكَفُروا  :وقال تعاىل         ُهْم َماَت أََبًدا َوَال تـَُقْم َعَلى قـَ َوَال ُتَصل َعَلى َأَحٍد ِمنـْ
  .}سورة التوبة{) 84(بِاللِه َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم فَاِسُقوَن 

  751 :رقمالحديث         
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -َصلى َرُسوُل اللهِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َماِلكٍ  َعْن َعْوَف ْبنِ         
اللُهم اْغِفْر َلُه َواْرَحْمُه،َوَعاِفِه {:َعَلى َجَناَزٍة، َفَحِفْظُت ِمْن ُدَعائِِه َوُهَو يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

َوَأْكرِْم نـُُزَلُه، َوَوسْع ُمْدَخَلُه، َواْغِسْلُه بِاْلَماِء َوالثـْلِج َواْلبَـَرِد، َونـَقِه ِمَن َواْعُف َعْنُه، 
ًرا  ًرا ِمْن َدارِِه، َوَأْهال َخيـْ َنِس، َوَأْدِخْلُه َدارًا َخيـْ َيُض ِمَن الد اْلَخطَايَا َكَما يـُنَـقى الثـْوُب األَبـْ

ًرا ِمْن َزْوِجِه، َوَأْدِخْلُه اْلَجنَة، َوَأِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوِمْن َعَذاِب ِمْن َأْهِلِه، َوَزْوًجا خَ  يـْ
 .}والرتمذي مسلمأمحد و رواه {. }النارِ 

  .}رواه مسلم كذلك{. }رِ بْ قَ الْ  ذابَ عَ وَ  رِ بْ قَ الْ  ةَ نَ تْـ فِ  هْ قِ وَ {:هُ لَ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         

  752 :الحديث رقم        

يـَْتَبُع {:-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - أََنسٍ  نْ عَ         
َقى َمَعُه َواِحدٌ  َناِن َويـَبـْ يَـْرِجُع اثـْ يَـْرِجُع َأْهُلُه : الَميَت َثالَثٌَة فـَ يـَْتبَـُعُه َأْهُلُه َوَمالُُه َوَعَمُلُه، فـَ

َقى َعَمُلهُ َوَمالُُه،    .}رواه البخاري ومسلم{. }َويـَبـْ

  753: الحديث رقم        

َمْن {:قَالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن َرُسوَل اهللاِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن أِيب ُهَريـَْرةَ         
َلُه ِقيَراطَانِ  َها فـََلُه ِقيَراٌط، َوَمْن َشِهَدَها َحتى ُتْدَفَن فـَ . َشِهَد اْلَجَنازََة َحتى ُيَصلى َعَليـْ

  .}البخاري ومسلمرواه {. }ِمْثُل اْلَجبَـَلْيِن اْلَعِظيَمْيِن  :َوَما اْلِقريَاطَاِن ؟ قَالَ : ِقيلَ 

  754 :الحديث رقم        
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 - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن َرُسوَل اهللاِ َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن أِيب ُهَريـَْرةَ         
َها َويـَْفُرَغ ِمْن {:قَالَ  َمِن اتـَبَع َجَنازََة ُمْسِلٍم إيَمانًا َواْحِتَساباً، وََكاَن َمَعُه َحتى ُيَصلى َعَليـْ

َها ثُم رََجَع َدْفِنَها، فَإنه يـَْرِجُع مِ  َن األْجِر ِبِقيَراطَْيِن، ُكل ِقيَراٍط ِمْثُل أُحٍد، َوَمْن َصلى َعَليـْ
ْبَل أْن ُتْدَفَن، فَإنُه يـَْرِجُع ِبِقيَراطٍ   .}متفق عليه{. }قـَ

  755 :الحديث رقم        

 - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -اهللاِ أن َرُسوَل َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن أِيب ُهَريـَْرةَ         
َها َويـَْفُرَغ ِمْن {:قَالَ  َمْن اتـَبَع َجَنازََة ُمْسِلٍم ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا وََكاَن َمَعُه َحتى ُيَصلى َعَليـْ

َها ثُم رََجَع  َدْفِنَها ، فَِإنه يـَْرِجُع ِمْن اْألَْجِر ِبِقيَراطَْيِن ُكل ِقيَراٍط ِمْثُل ُأُحٍد َوَمنْ  َصلى َعَليـْ
ْبَل َأْن ُتْدَفَن فَِإنُه يـَْرِجُع بِِقيَراطٍ    .}رواه البخاري{. }قـَ

  756: الحديث رقم        

ُهما -ِقيَل الْبِن ُعَمرَ : قَالَ  - َرِمحَُه اهللاُ  -َعْن نَاِفعٍ                   ِإن أَبَا ُهَريـَْرةَ : - َرِضَي اُهللا َعنـْ
: فـََقاَل اْبُن ُعَمرَ . َمْن َصلى َعَلى ِجَنازٍَة فـََلُه ِقيَراٌط ِمَن اَألْجرِ { :يـَُقولُ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -

َنا أَبُو ُهَريـَْرَة، ُمث بـََعَث ِإَىل َعاِئَشةَ  َها -َأْكثـََر َعَليـْ َفَسَأَهلَا، َفَصدَقْت أَبَا ُهَريـَْرَة  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َلَقْد فـَرْطَنا ِيف : يـَُقولُُه، فـََقاَل اْبُن ُعَمرَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : َلتْ ُمث قَا

 .}ومسلم والرتمذي وأبو داود البخاريرواه { .}قـَرَارِيَط َكِثريَةٍ 

  757 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اهللاِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِىب َسِعيٍد اخلُْدرِىّ         
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ُتُم الَجَنازََة فـَُقوُموا َفَمْن تَِبَعَها َفالَ َيْجِلْس َحتى ُتوَضعَ {: قَالَ   .}متفق عليه{. }ِإَذا رَأَيـْ

  758 :الحديث رقم        

ُهَما - اهللا ْبِن َعْبدِ  َعْن َجابِرَ                   َمرْت َجَنازٌَة فـََقاَم َهلَا َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
ِإن {:فـََقالَ . يَا َرُسوَل اِهللا ِإنـَها يـَُهوِديةٌ : فـَُقْلَنا ،َوُقْمَنا َمَعهُ  ،-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

ُتُم الَجَنازََة   .}متفق عليه{. }فـَُقوُمواالَمْوَت فـََزٌع فَِإَذا رَأَيـْ

  759 :الحديث رقم        

كاَن يـُْؤَتى   -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اهللا َأن َرُسولَ  -َرضَي اُهللا َعنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ْيُن، فـََيْسألُ  اُلَمَتوىف بِالرُجِل  ُه تـََرَك ِلَدْيِنِه  .؟ َهْل تـََرَك ِلَدْيِنِه َفْضالً {:َعَلْيِه الدَث أَنفَِإْن ُحد

 :قالَ  الُفُتوحَ فـََلما فـََتَح اُهللا َعَلْيِه . َصلوا َعَلى َصاِحِبُكمْ  :َوفَاًء َصلى، َوإال قاَل لِْلُمْسِلِمنيَ 
تَـَرَك دَ  ُفِسِهْم، َفَمْن تـُُوّفَى ِمَن الُمؤِمِنَين فـَ ْينًا فـََعَلي َقَضاُؤُه، أَنَا َأْوَلى بِالُمْؤِمِنيَن ِمْن أَنـْ

 .}متفق عليه{. }َوَمْن تـََرَك ماالً فَِلَورَثَِتهِ 

  760 :الحديث رقم        

ُهما - َعْن اْبِن َعباسٍ        َصلى اللُه َعَلْيِه  -اهللا مسَِْعُت َرُسولَ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
َيُموُت فـَيَـُقوُم َعَلى َجَنازَتِِه أْربـَُعوَن رَُجًال، ال َما ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

  .}مسلم رواه{. }ُيْشرُِكوَن بِاهللا َشْيئاً ِإال َشفَعُهُم اهللاُ ِفيهِ 

  761 :الحديث رقم        
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َما ِمْن {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعْنها - َعْن َعاِئَشةَ         
ُلُغوَن ِماَئًة، ُكلُهْم َيْشَفُعوَن َلُه، ِإال ُشفُعوا ِفيهِ  . }َميٍت ُتَصلي َعَلْيِه أمٌة ِمَن الُمْسِلِميَن يـَبـْ

  .}مسلم رواه{

  762 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اهللا مسَِْعُت َرُسولَ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعن اْبِن َعباسٍ         
يَـُقوُم َعَلى َجَنازَتِِه أْربـَُعوَن رَُجًال، ال ُيْشرُِكوَن بِاهللا {:يـَُقولُ  َما ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم َيُموُت فـَ

  .}مسلم رواه{. }َشْيئاً ِإال َشفَعُهُم اهللاُ ِفيهِ 

  763 :الحديث رقم        

َأْسرُِعوا {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعنهُ  -ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
ُمونـََها، َوِإْن َيُك ِسَوى َذِلَك، َفَشر َتَضُعونَُه َعْن  ٌر تـَُقد بِالِجَنازَِة، فَِإْن َتُك َصاِلَحًة َفَخيـْ

  .}متفق عليه{. }رِقَاِبُكمْ 

  764 :الحديث رقم        

َقْد تـُُوفَي {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اهللاُ َعنُهَما -َعْن َجابِرٍ         
َصلى  - َفَصَفْفَنا، َفَصلى النِيب : قَالَ . اليَـْوَم رَُجٌل َصاِلٌح ِمَن الَحَبِش، فـََهُلم َفَصلوا َعَلْيهِ 

  .}متفق عليه{.  }َعَلْيِه َوْحنُن َمَعُه ُصُفوفٌ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  765 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -َكاَن َرُسوُل اللهِ : أَنـَها قَاَلتْ  -َرِضَي اُهللا َعْنها - َعْن َعاِئَشةَ         
َلتـَُها ِمْن   - َوَسلمَ  َخيْرُُج ِمْن آِخِر اللْيِل ِإَىل  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اللهِ ُكلَما َكاَنْت لَيـْ

السالُم َعَلْيُكْم َداَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنيَن، أَتَاُكْم َما ُتوَعُدوَن، َغًدا ُمَؤجُلوَن، َوِإنا {:اْلَبِقيِع، فـَيَـُقولُ 
وابن ماجة  مسلمأمحد و  رواه{. }م اْغِفْر َألْهِل بَِقيِع اْلَغْرَقدِ ِإْن َشاَء اللُه ِبُكْم الِحُقوَن، اللهُ 

   .}والنسائي

  766 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -ُكْنُت َسأَْلُت النِيب : قَاَلتْ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنها -َعْن َعاِئَشةَ         
يَاِر ِمَن : ُقوِلي{:َكْيَف نـَُقوُل ِيف التْسِليِم َعَلى اْلُقُبوِر؟ فـََقالَ   :- َوَسلمَ  الُم َعَلى َأْهِل الدالس

ِإْن َشاَء  -اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِلِميَن، َويـَْرَحُم اللُه اْلُمْستَـْقِدِميَن ِمنا َواْلُمْسَتْأِخرِيَن، َوِإنا
  .}رواه أمحد ومسلم والنسائي{. }ِبُكْم َلالِحُقوَن  -اللهُ 

  767: الحديث رقم        

إني ُكْنُت {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعنهُ  -ةَ دَ يْ بـُرَ  نْ عَ         
مسلم وأبو داود  رواه{. }ةَ رَ خِ اْآل  مُ ركُ ك ها ُتذَ ن إِ ؛ فَ نـََهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة اْلُقُبوِر، َأَال فـَُزوُروَها

  .}وأمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه

  768 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َمْوَىل َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعنهُ  -ْبِن َِيٍك َعْن َبِشريٍ  َعْن َبِشريَ         
َصلى اللُه َعَلْيِه  - وََكاَن اْمسُُه ِيف اْجلَاِهِليِة َزْحُم ْبُن َمْعَبٍد، فـََهاَجَر ِإَىل َرُسوِل اللهِ  - َوَسلمَ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

465 

َنَما أَنَا أَُماِشي : قَالَ . َبْل أَْنَت َبِشيرٌ : َزْحٌم، قَالَ : قَالَ  ؟ َما اْسُمكَ : فـََقالَ  - َوَسلمَ  بـَيـْ
ًرا  : َمر ِبُقُبوِر اْلُمْشرِِكَني فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -وَل اللهِ َرسُ  َلَقْد َسَبَق َهُؤَالِء َخيـْ

ًرا َكِثيًرا: فـََقالَ  َثَالثًا، ُمث َمر ِبُقُبوِر اْلُمْسِلِمنيَ . َكِثيًرا َوَحاَنْت ِمْن . َلَقْد َأْدَرَك َهُؤَالِء َخيـْ
 :فـََقالَ  ،فَِإَذا َرُجٌل َميِْشي ِيف اْلُقُبوِر َعَلْيِه نـَْعَالنِ  ،َنْظَرةٌ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوِل اللهِ 

ْبِتيتَـْينِ  تَـْيكَ  ،يَا َصاِحَب السهِ  .َوْيَحَك أَْلِق ِسْبِتيا َعَرَف َرُسوَل اللُجُل فـََلمى  -فـََنظََر الرَصل
انظر   ،رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .حسنحديث {. }َخَلَعُهَما فـََرَمى َِِما -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}لباينإلمام األكتاب اجلنائز ل

  769 :الحديث رقم        

َألَْن { :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ٌر َلُه ِمْن َأْن َيْجِلَس  َتْخُلَص ِإَلى ِجْلِدِه، َخيـْ َيْجِلَس َأَحدُُكْم َعَلى َجْمَرٍة فـَُتْحِرَق ثَِيابَُه فـَ

  .}وأبو داود والنسائي وابن ماجه أمحد ومسلم رواه{. }َعَلى قـَْبرٍ 

  770 :الحديث رقم        

 - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن َرُسوَل اهللاِ َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن أِيب ُهَريـَْرةَ         
َوَصلوا َعَلي فَِإن َصَالتُكْم َال َتْجَعُلوا بـُُيوتُكْم قـُُبورًا، َوَال َتْجَعُلوا قـَْبِري ِعيًدا، {:قالَ 

ُلغِني َحْيُث  ُكْنُتمْ    .}وصححه األلباين يف صحيح أيب داود داود أبورواه  .حسنحديث {. }تـَبـْ

  771 :الحديث رقم        

 :- َوَسلمَ َصلى اُهللا َعَلْيِه  - أن َرُسوَل اهللاِ َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن أِيب ُهَريـَْرةَ         
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اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِدي َهَذا، َواْلَمْسِجِد : ال ُتَشد الرَحاُل ِإال ِإَلى َثالثَِة َمَساِجدَ {
  .}وابن ماجه والنسائي ومسلم وأبو داودأمحد  رواه{. }اَألْقَصى

  

  دٌ د وَ تَـ وَ  ةٌ حَ رْ فَـ وَ  دٌ ب عَ تَـ  نِ يْ يدَ عِ الْ  ةُ َال صَ 
  

َة َولُِتَكبـُروا اللَه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلُكْم َتْشُكُروَن  :تعاىلقال          َولُِتْكِمُلوا اْلِعد
  .}سورة البقرة{) 185(

َلَح َمْن تـَزَكى  :قال تعاىلو            .}سورة األعلى{) 15(َوذََكَر اْسَم رَبِه َفَصلى  )14(َقْد َأفـْ

تَـُر  )2( ِلَربَك َواْنَحرْ  َفَصل  :قال تعاىلو            .}رسورة الكوثر{) 3(ِإن َشانَِئَك ُهَو اْألَبـْ

لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللِه ِفي أَياٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما  :قال تعاىلو         
َها َوَأْطِعمُ  َعاِم َفُكُلوا ِمنـْ ثُم ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم  )28(وا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر َرزَقـَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اْألَنـْ

  .}سورة احلج{) 29(َوْلُيوُفوا نُُذورَُهْم َوْلَيطوُفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيِق 

َواذُْكُروا اللَه ِفي أَياٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجَل ِفي يـَْوَمْيِن َفَال ِإْثَم  :قال تعاىلو         
) 203(َعَلْيِه َوَمْن تََأخَر َفَال ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمِن اتـَقى َواتـُقوا اللَه َواْعَلُموا أَنُكْم ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن 

  .}سورة البقرة{

  772 :الحديث رقم        
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اْلَمِدينَـَة  -َصلى اللُه َعَلْيـِه َوَسـلمَ  -َقِدَم َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنسٍ         
ـــاِن يـَْلَعبُـــوَن ِفيِهَمـــا، فـََقـــالَ  ـُــْم يـَْوَم ـــانِ { :َوَهل ـــَذاِن اْليَـْوَم ـــا َه ـــاُلوا َم ـــُب ِفيِهَمـــا ِيف : ؟ َق ُكنـــا نـَْلَع

ِإن اللـَه تـََعـاَلى قَـْد أَبْـَدَلُكْم يـَـْوَمْيِن { :-َصلى اللُه َعَلْيـِه َوَسـلمَ  -اْجلَاِهِليِة، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 
ُهَما ًرا ِمنـْ واحلـاكم يف  سـننهيف  داود رواه أمحد بسند صحيح، وأبو{ . }يـَْوَم اْألَْضَحى َويـَْوَم اْلِفْطرِ : َخيـْ

  .}مستدركه

  773 :الحديث رقم        

ــِه  -َكــاَن َرُســوُل اللــهِ  {:َقــالَ َكــَذِلَك  -َرِضــَي اللــُه َعْنــهُ  -َعــْن أَنَــسٍ          َصــلى اللــُه َعَلْي
  .}البخاريأخرجه {. }ِوتراً  ن هُ لُ كُ أْ يَ وَ . ال يـَْغُدو يـَْوَم اْلِفْطِر َحتى يَْأُكَل َتَمَراتٍ  -َوَسلمَ 

  774: الحديث رقم        

َصــلى اللــُه  -َكــاَن النــِيب : قَــالَ  -َرِضــَي اللــُه َعْنــهُ  -َعــْن َعْبــِد اللــِه بْــِن بـَُرْيــَدَة، َعــْن أَبِيــهِ         
ال َيْخـــُرُج يـَـــْوَم اْلِفطْــــِر َحتـــى َيْطَعـــَم، َوال َيْطَعــــُم يـَـــْوَم اْألَْضـــَحى َحتــــى  { -َعَلْيـــِه َوَســـلمَ 

   .}رواه الرتمذي، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي{. }ُيَصليَ 

  775 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن اْبِن ُعَمرَ          -َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلمَ  -َكاَن َرُسوُل اللـهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
  .}حسنه األلباين يف صحيح ابن ماجهو  رواه ابن ماجة،{. }َيْخُرُج ِإَلى اْلِعيِد َماِشًيا َويـَْرِجُع َماِشًيا {

  776 :الحديث رقم        
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ـــ -َرِضـــَي اللـــُه َعْنهـــا -أُم َعِطيـــةَ  َعـــنْ          ـــُرَج  {:تْ قاَل ـــا َأْن َنْخ ـــيَض، أُِمْرَن ُنْخـــِرَج الُح فـَ
ـــا الُحـــيضُ  َوالَعَواتِـــَق، َوَذَواِت الُخـــُدوِر، ـــَوتـَُهْم : فََأم ـــَة الُمْســـِلِميَن، َوَدْع َيْشـــَهْدَن َجَماَع فـَ

ُهمْ  رواه البخاري ومسلم{ . }َويـَْعَتزِْلَن ُمَصال{.  

  777: الحديث رقم        

ُكنـــا َمنْنَــُع َعَواتَِقنَـــا َأْن َخيْــُرْجَن ِيف اْلِعيـــَدْيِن، : قَالَــتْ  -َرِضـــَي اللــُه َعْنهـــا -َعــْن َحْفَصــةَ         
َثْت َعـْن ُأْخِتَهـا فـََقِدَمْت اْمرَأٌَة فـَنَـزََلْت َقْصـَر بَـِين َخلَـٍف َفَحـد،  ـِيبوََكـاَن َزْوُج ُأْخِتَهـا َغـزَا َمـَع الن          

ُكنـا نُـَداِوي   :قَالَـتْ  ،وََكاَنْت ُأْخِيت َمَعُه ِيف ِسـت  ،ثِْنَيتْ َعَشَرَة َغْزَوةً  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
أََعلَـى ِإْحـَدانَا  :-َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلمَ  -َفَسأََلْت ُأْخـِيت النـِيب  ،اْلَكْلَمى َونـَُقوُم َعَلى اْلَمْرَضى
ْلِبْسَها َصـاِحَبتـَُها ِمـْن ِجْلَباِبَهـا َوْلَتْشـَهد  {:قَالَ  ؟َأْن ال َختْرُجَ بَْأٌس ِإَذا ملَْ َيُكْن َهلَا ِجْلَباٌب  لِتـُ

ــَر َوَدْعــَوَة اْلُمْســِلِمينَ  ــا قَــِدَمْت أُم َعِطيـَة َســأَْلتـَُها .اْلَخيـْ فـََلم:  ــِيبْعــِت الن َصــلى اللــُه َعَلْيــِه  -َأمسَِ
ْعتُـُه يـَُقـولُ  :اَنْت ال َتْذُكرُُه ِإال قَالَـتْ وَكَ  .بَِأِيب نـََعمْ  :قَاَلتْ  ؟ -َوَسلمَ  َيْخـُرُج اْلَعَواتِـُق  :بِـَأِيب مسَِ

َر َوَدْعـَوَة اْلُمـْؤِمِنيَن  َوَذَواُت اْلُخُدوِر َأْو اْلَعَواِتُق َذَواُت اْلُخُدوِر َواْلُحيُض َوْلَيْشَهْدَن اْلَخيـْ
  }يالبخار رواه {. }َويـَْعَتِزُل اْلُحيُض اْلُمَصلى

  778: الحديث رقم        

ُهَمـا -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ          َصـلى اللـُه َعَلْيـِه  -َكـاَن النبِـي { :قَـالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
 .}رواه البخاري{. }ِإَذا َكاَن يـَْوُم ِعيٍد َخاَلَف الطرِيقَ  -َوَسلمَ 

  779: الحديث رقم        
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ـــِن ُعَمـــرَ َعـــِن          ُهَمـــا -اْب ـــالَ  -َرِضـــَي اللـــُه َعنـْ ـــِه  -َكـــاَن َرُســـوُل اللـــهِ { :َق َصـــلى اللـــُه َعَلْي
رواه ابـن ماجـة وحسـنه األلبـاين يف صـحيح ابـن {. }َيْخُرُج ِإَلى اْلِعيـِد َماِشـًيا، َويـَْرِجـُع َماِشـًيا -َوَسلمَ 
 .     }ماجة

  780: الحديث رقم        

َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه  -قَـــاَل َرُســـوُل اللـــهِ : قَـــالَ  -َرِضـــَي اللـــُه َعْنـــهُ  -بْـــِن َعـــاِزبٍ  بَــــرَاءَ ِن الْ َعـــ        
نَـْنَحـَر، َفَمـْن فـََعـَل { :-َوَسـلمَ  ِإن َأوَل َما نـَْبـَدأُ بِـِه ِفـي يـَْوِمنَـا َهـَذا َأْن ُنَصـلَي، ثُـم نـَْرِجـَع فـَ

َمـُه َألْهِلـِه، لَـْيَس ِمـَن النُسـِك ِفـي َذِلَك فـََقْد َأَصاَب ُسنتَـَنا،  َما ُهـَو َلْحـٌم َقدَوَمْن َذَبَح فَِإن
ُهمْ  -وََكاَن أَبُو بـُْرَدَة ْبُن نِيَـاٍر َخـاُل اْلبَــرَاِء بْـِن َعـاِزبٍ . َشْيءٍ  : قَـْد َذبَـَح، فـََقـالَ  -َرِضـَي اللـُه َعـنـْ

ٌر ِمْن ُمِسـنٍة، قَـالَ  .  }اْجَعْلَهـا َمَكانـََهـا، َولَـْن ُتْجـِزَي َعـْن َأَحـٍد بـَْعـَدكَ : ِإن ِعْنِدي َجَذَعًة َخيـْ
  .}ومسلم والرتمذي وأبو داود والنسائي وغريهم البخاريأمحد و رواه {

  781 :الحديث رقم        

ُهَمـا -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعـاصِ          َصـلى  -اللـهِ قَـاَل نَـِيب : قَـالَ  -َرِضـَي اللـُه َعنـْ
َسـْبٌع ِفـي اْألُولَـى، َوَخْمـٌس ِفـي اْآلِخـَرِة، َواْلِقـَراَءُة : التْكِبيُر ِفي اْلِفْطرِ {:-اللُه َعَلْيِه َوَسـلمَ 

ترتيب العلـل : رواه أبو داود، ونقل الرتمذي عن البخاري أنه صحح هذا احلديث، انظر{. }بـَْعَدُهَما ِكْلتَـْيِهَما
  .}صحيح أيب داود: أللباين يفوصححه ا. الكبري

  782 :الحديث رقم        

ُهَمــــا -َعــــِن اْبــــِن َعبــــاسٍ                          -َصــــلى اللــــُه َعَلْيــــِه َوَســــلمَ  -َأن َرُســــوَل اهللاِ  -َرِضــــَي اللــــُه َعنـْ
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ــا َوال {  َلُهَم بـْ ــْيِن،لَم ُيَصــل قـَ ــد َفَصــلى رَْكَعتَـ ــْوَم عي ــَرَج يـَ ــَدهَماَخ رواه مالــك والبخــاري {. }بـَْع
  .   }ومسلم وغريمها

  783 :الحديث رقم        

ُهَمـا -َعـِن ابْـِن َعبـاس         َشــِهْدُت الصـالَة يـَـْوَم اْلِفطْـِر َمــَع : قَـالَ َكـَذِلَك  -َرِضـَي اللــُه َعنـْ
ُهمْ  -َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَمـانَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اللهِ  ، َفُكلُهـْم -َرِضـَي اللـُه َعـنـْ

َفَكـَأين  -َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلمَ  -هِ َونـََزَل َرُسوُل الل : ُيَصليَها قـَْبَل اْخلُْطَبِة ُمث َخيُْطُب بـَْعُد، قَالَ 
يَأَيـَها النبِـي { :أَْنظُُر إِلَْيِه ِحَني ُجيِْلُس الرَجاَل بَِيِدِه، ُمث أَقـَْبَل َحىت َجاَء النَساُء َمَع ِبالٍل فـََقالَ 

ــى َأْن ال ُيْشــرِْكنَ  ــَك َعَل ــاُت يـَُباِيْعَن ــْيًئا ِإَذا َجــاَءَك اْلُمْؤِمَن َحــىت ِإَذا  -}12. املمتحنــة{-بِاللــِه َش
َها ُتن َعَلى َذِلكَ : فـَرََغ ِمَن اآليَِة، ُمث قَاَل ِحَني فـَرََغ ِمنـْ رَُهـا أَنـْ ْبـُه َغيـْ ، فـََقاَلِت اْمرَأٌَة َواِحـَدٌة ملَْ جيُِ

 ُهن ِبالٌل ثـَْوبَُه َفَجَعْلَن يـُْلِقَني اْلَفَتَخ َواْخلََواتِيَم ، فـََبَسَط فـََتَصدْقنَ : نـََعْم يَا َرُسوَل اللِه، قَالَ : ِمنـْ
 .}وغريه رواه مسلم{. }ِيف ثـَْوِب ِباللٍ 

  784 :الحديث رقم        

ُهَمــا -َعــِن ابْــِن َعبــاسٍ           -َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلمَ  -َأن النــِيب  {:َكــَذِلكَ   -َرِضــَي اللــُه َعنـْ
  .}صحيح سنن أيب داود{. }َصلى اْلِعيَد ِبال َأَذاٍن َوال إقَاَمةٍ 

  785 :الحديث رقم        

ــِن َبِشــريٍ  عــن النـْعَمــانَ          ُهَمــا -ْب َصــلى اللــُه  -كــان َرُســوُل اللــهِ { :َقــالَ  -َرِضــَي اللــُه َعنـْ
ــَرأُ فــي اْلِعيــَدْيِن وفــي اْلُجُمَعــةِ  -َعَلْيــِه َوَســلمَ  ــاَك  :و. َســبِح اْســَم رَبــَك اْألَْعَلــى: يـَْق ــْل أََت َه
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وِإَذا اْجَتَمَع اْلِعيُد واْلُجُمَعُة فـي يـَـْوٍم َواِحـٍد، يـَْقـَرأُ ِبِهمـا أَيًضـا فـي : قـال. َحِديُث اْلَغاِشَيةِ 
 .}رواه مسلم، وأخرجه اجلماعة إال البخاري والنسائي {. }الصَالتـَْينِ 

  786 :الحديث رقم        

أَبا واِقٍد اللْيثي َما َكاَن يـَْقـرأُ بِـِه َرُسـوُل  َسَألَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اخلطابِ  نِ بْ َر مَ َعْن عُ         
. ق: بـــكــان يـَْقــَرأُ ِفيِهَمــا { :يف اَألْضــَحى واْلِفطْــِر؟ فَقــال -َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلمَ  -اللــِه 

تَـَرَبِت الساَعُة  :و. َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ   .}رواه مسلم{.  }اقـْ

  787 :الحديث رقم        

َصـلى  -َشـِهْدُت َمـَع َرُسـوِل اللـهِ : قَـالَ  -َرِضـَي اللـُه َعْنـهُ  -َعْن َعْبـِد اللـِه بْـِن السـاِئبِ         
ـا َقَضــى الصـالَة قَــالَ  -اللـُه َعَلْيــِه َوَسـلمَ  َأْن َيْجِلــَس { :اْلِعيــَد، فـََلم ــا َنْخطُـُب، َفَمــْن َأَحــبِإن

ْلـــَيْجِلْس، ْلَيـــْذَهبْ  لِْلُخْطَبـــِة فـَ صـــححه األلبـــاين يف و ،رواه أبـــو داود{. }َوَمـــْن َأَحـــب َأْن يَـــْذَهَب فـَ
  .}صحيح أيب داود 

  788 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ  {:قَالَ  -َرِضَي اللُه َعَلْيِه  -َكاَن َرُسوُل اللى اللَصل
الصالُة ثُم  :َفَأوُل َشْيٍء يـَْبَدُأ ِبهِ  ،َخيْرُُج يـَْوَم اْلِفْطِر َواَألْضَحى ِإَىل اْلُمَصلى - َوَسلمَ 

َيِعظُُهْم َويُوِصيِهْم  يـَْنَصِرُف، فـَيَـُقوُم ُمَقاِبَل الناِس َوالناُس ُجُلوٌس َعَلى ُصُفوِفِهمْ، فـَ
. }َطَع بـَْعثًا َقطََعُه، َأْو يَْأُمَر ِبَشْيٍء َأَمَر ِبه، ثُم يـَْنَصِرفُ َويَْأُمُرُهْم، فَِإْن َكاَن يُرِيُد َأْن يـَقْ 

 .}رواه البخاري{
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  789 :الحديث رقم        

ــَرةَ          ــهُ  -َعــْن َأِيب ُهَريـْ ــِه َوَســلمَ  -َعــْن َرُســوِل اللــهِ  -َرِضــَي اللــُه َعْن ــالَ  -َصــلى اللــُه َعَلْي     :َق
        يـَْوِمُكْم َهَذا ِعيَداِن، َفَمـْن َشـاَء ِمـْنُكْم َأْجـَزَأُه َعـِن اْلُجُمَعـِة، َوِإنـا ُمَجمُعـونَ اْجَتَمَع ِفي { 
وله شـواهد  ورواه احلاكم كذلك، وأخرجه ابن ماجة بسند جيد،  رواه أبو داود يف سننه،{. }-ِإْن َشاَء اللهُ  -

  .}كثرية

  790 :الحديث رقم        

ُهَمـا -اللِه ْبن ُعَمرَ  دِ بْ عَ َعْن          َرٍق تـُبَـاُع : قَـالَ  -َرِضَي اللـُه َعنـْ َأَخـَذ ُعَمـُر ُجبـًة ِمـْن ِإْسـَتبـْ
يَـا َرُسـوَل اللـِه ابـْتَـْع : فـََقـالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسـلمَ  -ِيف السوِق َفَأَخَذَها َفأََتى َِا َرُسوَل اللهِ 

ــْل َِــ ــهِ . ا لِْلِعيــِد َواْلُوفُــودِ َهــِذِه َجتَممَ  -فـََقــاَل لَــُه َرُســوُل اللــُه َعَلْيــِه َوَســلى اللَمــا َهــِذِه {:-َصــلِإن
  .}رواه البخاري ومسلم{ .}لَِباُس َمْن َال َخَالَق َلهُ 

  791 :الحديث رقم        

طــابِ ّعــْن                   هــَذاِن يـَْوَمــاِن َنهــى َرُســوُل اهللاِ  {:قَــالَ  -َرِضــَي اللــُه َعْنــهُ  -ُعَمــَر بْــِن اخلَْ
ــِه َوَســلمَ  - ــْن ِصــَياِمِهَما -َصــلى اللــُه َعَلْي ــُر : َع ــْوُم اآلَخ ــْن ِصــَياِمُكْم، َواْليَـ ــْوُم ِفْطــرُِكْم ِم يـَ

  .}رواه البخاري{ .}تَْأُكُلوَن ِفيِه ِمْن ُنُسِكُكمْ 

  792: الحديث رقم        

         ـــُه َعْنـــهُ  -َعـــْن َأِيب َســـِعيٍد اْخلُـــْدرِيَرِضـــَي الل-  ـــِيبمَ  -َعـــِن النـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلى اللَصـــل- 
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  .}رواه البخاري{ .}اْلِفْطِر َواَألْضحى: الَ َصْوَم ِفي يـَْوَمْينِ {:قَالَ 

  

  ى اهللاِ لَ إِ  ةٌ بَ رْ قُـ  لِ افِ وَ النـ  ةِ ادَ يَ زِ بِ  ادُ هَ تِ جْ ْإلِ اَ 
  

َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك  :قال تعاىل         َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصاِلَحاِت ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـْ
َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ِممْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلِه َوُهَو  )124(َيْدُخُلوَن اْلَجنَة َوَال يُْظَلُموَن نَِقيًرا 

َراِهيَم َخِليًال ُمْحِسٌن َواتـَبَع ِملَة إِ  َراِهيَم َحِنيًفا َواتَخَذ اللُه ِإبـْ   .}سورة النساء{) 125(بـْ

َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َيَخاُف ظُْلًما َوَال َهْضًما  :قال تعاىلو         
  .}سورة طه{) 112(

َلُنْحِييَـنُه َحَياًة طَيَبًة َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذَكَ  :قال تعاىلو          ٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـَ
  .}سورة النحل{) 97(َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها السَمَواُت َواْألَْرُض  :قال تعاىلو         
  .}آل عمران{) 133(ُأِعدْت لِْلُمتِقيَن 

َوبِاْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن  )17(َكانُوا َقِليًال ِمَن اللْيِل َما يـَْهَجُعوَن   :قال تعاىلو         
  .}سورة الذاريات{) 19(َوِفي َأْمَواِلِهْم َحق لِلساِئِل َواْلَمْحُروِم  )18(

تـََتَجاَفى ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن رَبـُهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوِمما  :قال تعاىلو         
َناُهْم يـُْنِفُقوَن  َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قـُرِة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكانُوا  )16(َرزَقـْ
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َأما الِذيَن َآَمُنوا  )18(َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا َال َيْستَـُووَن  )17(يـَْعَمُلوَن 
َلُهْم َجناُت اْلَمْأَوى نـُزُ    .}سورة السجدة{) 19(ًال ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت فـَ

ُهْم ظَاِلٌم لِنَـْفِسِه  :قال تعاىلو          َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ َنا اْلِكَتاَب الِذيَن اْصطََفيـْ ثُم َأْورَثـْ
َراِت بِِإْذِن اللِه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر  ُهْم َساِبٌق بِاْلَخيـْ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ سورة {) 32(َوِمنـْ

  .}فاطر

  793: الحديث رقم        

  : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
ُتُه بِاْلَحْرِب، َوَما تـََقرَب ِإَلي َعْبِدي ِبَشْيٍء : ِإن اللَه قَالَ {  َمْن َعاَدى ِلي َولِيا فـََقْد آَذنـْ

تَـَرْضُت َعَلْيِه، َوَما يـََزاُل َعْبِدي يـَتَـَقرُب ِإَلي بِالنـَواِفِل َحتى ُأِحبُه، فَِإَذا َأَحب ِإَلي ِمما افْـ 
َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الِذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الِذي يـُْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الِتي يـَْبِطُش ِبَها، 

َوِإْن َسأَلَِني َألُْعِطيَـنُه، َولَِئِن اْستَـَعاَذِني َألُِعيَذنُه، َوَما تـََردْدُت َورِْجَلُه الِتي َيْمِشي ِبَها، 
رواه {.}َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُه تـََردِدي َعْن نـَْفِس اْلُمْؤِمِن، َيْكَرُه اْلَمْوَت َوأَنَا َأْكَرُه َمَساَءَته

  .}البخاري

  794 :الحديث رقم        

              ُكْنُت أَبِيُت َمَع َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َربِيَعَة ْبِن َكْعٍب اْألَْسَلِمي َعْن         
َأْسأَُلَك : فـَُقْلتُ  .َسلْ {:َفأَتـَْيُتُه ِبَوُضوئِِه َوَحاَجِتِه فـََقاَل ِيل  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

 َر َذِلكَ  :ِة، قَالَ ُمرَافـََقَتَك ِيف اْجلَن فََأِعني َعَلى نـَْفِسَك ِبَكثْـَرِة  :ُهَو َذاَك، قَالَ : ؟ قـُْلتُ َأْو َغيـْ
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  .}بو داود والنسائيرواه مسلم وأ{} السُجود

  795 :الحديث رقم        

َمْوَىل َرُسوِل  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َلِقيُت ثـَْوبَانَ : َمْعَدان ْبن َأِيب طَْلَحَة اْليَـْعَمرِي قَالَ  نْ عَ         
: َأْخِربِْين ِبَعَمٍل أَْعَمُلُه يُْدِخُلِين اللُه بِِه اْجلَنَة أَْو قَالَ  :فـَُقْلتُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

َسأَْلُت : ، ُمث َسأَْلُتُه الثالَِثَة فـََقالَ بَِأَحب اْألَْعَماِل ِإَىل اللِه، َفَسَكَت، ُمث َسأَْلُتُه َفَسَكتَ : قـُْلتُ 
َعَلْيَك ِبَكثْـَرِة السُجوِد لِلِه، فَِإنَك {:فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َذِلَك َرُسوَل اللهِ 

ُمث : قَاَل َمْعَدانُ . ِبَها َخِطيَئةً  َال َتْسُجُد لِلِه َسْجَدًة ِإال رَفـََعَك اللُه ِبَها َدرََجًة َوَحط َعْنكَ 
ْرَداِء َفَسأَْلُتُه فـََقاَل ِيل ِمْثَل َما قَاَل ِيل ثـَْوبَانُ  رواه مسلم{ . }َلِقيُت أَبَا الد{.  

  796: الحديث رقم        

َمــْوَىل  -َرِضــَي اللــُه َعْنــهُ  -َلِقيــُت ثـَْوبَــانَ : قــالَ  -َرِمحَــُه اهللاُ  -َعــْن َمْعــَداَن بْــِن َأيب طَْلَحــةَ         
َأْو  -َأْخـِربِْين ِبَعَمـٍل أَْعَملُـُه يُـْدِخُلِين اللـُه بِـِه اْجلَنـةَ : فـَُقْلـتُ  -َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اهللاِ 
: ، َفَســَكَت ُمث َسـأَْلُتُه َفَسـَكَت، ُمث َســأَْلُتُه الثالِثَـَة فـََقــالَ -َحــب اْألَْعَمـاِل ِإَىل اللـهِ بِأَ : قَـاَل قـُْلـتُ 

َعَلْيَك ِبَكثْـَرِة السُجوِد لِلِه، { :فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َسأَْلُت َعْن َذِلَك َرُسوَل اللهِ 
رواه {. }ِإال رَفـََعَك اللُه ِبَها َدرََجًة، َوَحـط َعْنـَك ِبَهـا َخِطيئَـة ،لِلِه َسْجَدةً  فَِإنَك َال َتْسُجدُ 

  .}مسلم
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  ابِ بَ حْ تِ سْ اْالِ وَ  وبِ جُ وُ الْ  نَ يْ بَـ  دِ جِ سْ مَ ا الْ تَ عَ كْ َر 
  

ِإنَما يـَْعُمُر َمَساِجَد اللِه َمْن َآَمَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَأقَاَم الصَالَة  :قال تعاىل        
سورة { )18(َوَآَتى الزَكاَة َوَلْم َيْخَش ِإال اللَه فـََعَسى ُأولَِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن 

  .}التوبة

  797: الحديث رقم        

ِإَذا َدَخَل {:قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ ادَ تَ َأيب قَـ  نْ عَ        
  .}متفٌق َعَلْيهِ {. }َأَحدُُكُم الَمْسِجَد، َفال َيْجِلْس َحتى ُيَصلي رَْكَعتَـْينِ 

  798 :الحديث رقم        

َوُهَو يف  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - أَتـَْيُت النيب : قال -اللُه َعْنهُ َرِضَي  -رَ ابِ جَ  نْ عَ         
ْسِجِد، فـََقالَ 

َ
  .}متفٌق َعَلْيهِ {. }َصل رَْكَعتَـْينِ {:امل

  799 :الحديث رقم        

: قَال -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -َصاِحِب َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب قـََتاَدةَ         
: قَال. َجاِلٌس بـَْنيَ َظْهرَاَينْ الناسِ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل اللهِ 
ْبَل َما َمنَـَعَك َأْن تـَرَْكَع رَكْ {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفَجَلْسُت، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  َعتَـْيِن قـَ

فَِإَذا َدَخَل : قَالَ . يَا َرُسوَل اللِه، رَأَيـُْتَك َجاِلًسا َوالناُس ُجُلوسٌ : فـَُقْلتُ : ؟ قَالَ  َأْن َتْجِلسَ 
  .}رواه مسلم{. }َأَحدُُكْم اْلَمْسِجَد َفال َيْجِلْس َحتى يـَرَْكَع رَْكَعتَـْينِ 
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   800 :الحديث رقم        

ُهما -ْبِن َعْبِد اللهِ  َجاِبرَ َعْن          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َجاَء َرُجٌل َوالنِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
 ُقْم فَارَْكعْ : قَالَ . ال: ؟ قَالَ  َصلْيَت يَا ُفالنُ { :َخيُْطُب الناَس يـَْوَم اجلُُْمَعِة فـََقالَ  - َوَسلمَ 

 .}رواه البخاري{. }ْكَعتَـْينِ رَ 

  . }َفَصل رَْكَعتَـْينِ {:َوِيف رَِوايٍَة         

  801 :الحديث رقم        

ُهما -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ          َجاَء ُسَلْيٌك اْلَغطََفاِين يـَْوَم : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يَا ُسَلْيُك، ُقْم {:َخيُْطُب َفَجَلَس، فـََقاَل َلهُ  -َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  - اجلُُْمَعِة، َوَرُسوُل اللهِ 

َماُم َيْخُطُب، : ، ُمث قَالَ فَارَْكْع رَْكَعتَـْيِن َوَتَجوْز ِفيِهَما ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم يـَْوَم اْلُجُمَعِة َواْإلِ
ْليَـرَْكْع رَْكَعتَـْيِن َوْلَيَتَجوْز ِفيِهَما قبلهما أمحد، ورواه الرتمذي وأبو  ورواه للفظ ملسلمرواه الشيخان، وا{. }فـَ

  .}داود وغريهم

  802 :الحديث رقم        

ُهما - ْبِن َعْبِد اللهِ  رَ َعْن َجابِ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأن النِيب َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ْلُيَصل ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم {:َخَطَب فـََقالَ  - َوَسلمَ  َماُم فـَ يـَْوَم اْلُجُمَعِة َوَقْد َخَرَج اْإلِ

  .}وعند مسلم مثله البخاريرواه { .}رَْكَعتَـْينِ 

  803 :الحديث رقم        
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         ُه َعْنهُ  -َعْن َأيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيَدَخَل يـَْوَم اجلُُْمَعِة َوَمْرَواُن َخيُْطُب، فـََقاَم  -َرِضَي الل
َناُه فـَُقْلَنا َرِمحََك اللُه ِإْن  : ُيَصلي، َفَجاَء احلََْرُس لُِيْجِلُسوُه َفَأَىب َحىت َصلى، فـََلما اْنَصَرَف أَتـَيـْ

َصلى اللُه  -َما ُكْنُت ألَتْـرَُكُهَما بـَْعَد َشْيٍء رَأَيـُْتُه ِمْن َرُسوِل اللهِ : فـََقالَ ! وا ِبكَ َكاُدوا لَيَـَقعُ 
ٍة َوالنِبي { :ُمث ذََكرَ . - َعَلْيِه َوَسلمَ  رَُجال َجاَء يـَْوَم اْلُجُمَعِة ِفي َهْيَئٍة َبذ ُه  -َأنى اللَصل

َصلى اللُه َعَلْيِه  - ُب يـَْوَم اْلُجُمَعِة، فََأَمَرُه َفَصلى رَْكَعتَـْيِن َوالنِبي َيْخطُ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 
حكاية عياض : وقال األلباين. رواه الرتمذي من طريق ِعَياِض ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َأِيب َسرْحٍ {. }َيْخُطبُ  -َوَسلمَ 

  .}حسن صحيحبن عبد اهللا بن أيب السرح عن أيب سعيد اخلدري؛ 

  804 :الحديث رقم        

ِإَذا  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
  .}رواه مسلم وغريه{. }أُِقيَمِت الصَالُة َفَال َصَالَة ِإال اْلَمْكُتوبَ 

    

  انِ سَ حْ اْإلِ وَ  صِ َال خْ اْإلِ  نَ يْ بَـ  لِ يْ اللّ  امِ يَ قِ  ةُ َال صَ 

َوبِاْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن  )17(َكانُوا َقِليًال ِمَن اللْيِل َما يـَْهَجُعوَن  :قال تعاىل        
  .}سورة الذاريات{) 18(

َوَأِقِم الصَالَة َطَرَفِي النـَهاِر َوزُلًَفا ِمَن اللْيِل ِإن اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن  :قال تعاىلو         
َواْصِبْر فَِإن اللَه َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن  )114(السيَئاِت َذِلَك ِذْكَرى لِلذاِكرِيَن 

  .}سورة هود{) 115(
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  805 :الحديث رقم        

اْجَعُلوا {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -امَ هُ نْـ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  -َعْن اْبِن ُعَمرَ        
  .}متفق عليه{. }ِفي بـُُيوِتُكْم ِمْن َصَالِتُكْم َوَال تـَتِخُذوَها قـُُبورًا

  806 :الحديث رقم        

ِإَذا {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َجابِرٍ         
ْلَيْجَعْل لِبَـْيِتِه َنِصيًبا ِمْن َصَالتِِه، فَِإن اللَه َجاِعٌل  َقَضى َأَحدُُكْم الصَالَة ِفي َمْسِجِدِه فـَ

ًرا   .}رواه مسلم{. }ِفي بـَْيِتِه ِمْن َصَالتِِه َخيـْ

  807 :مالحديث رق        

وا ل صَ {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َزْيدٍ         
رواه {. }ةَ وبَ تُ كْ مَ الْ  ال إِ  هِ تِ يْ ي بَـ فِ  ءِ رْ مَ الْ  ةُ َال صَ  الةِ الص  لَ ضَ فْ أَ  ن إِ ، فَ مْ كُ وتِ يُ ي بُـ فِ  اسُ ا النّ هَ يـ أَ 

  .}ومسلمالبخاري 

  808 :الحديث رقم        

          :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َلٍة ِحيَن َيْمِضي ثـُُلُث الليْ {  َيا ُكل لَيـْ نـْ َماِء الدُه تـََعاَلى ِإَلى السيَـُقولُ يـَْنِزُل الل : ِل اَألوُل، فـَ

أَنَا اْلَمِلُك، أَنَا اْلَمِلُك، َمْن َذا الِذي َيْدُعوِني فََأْسَتِجيَب َلُه ؟ َمْن َذا الِذي َيْسأَلُِني 
. }رُ جْ فَ الْ  يءَ ضِ ى يُ ت حَ  كَ لِ ذَ كَ   زالُ  يَ َال فَ ؟  فَُأْعِطَيُه ؟ َمْن َذا الِذي َيْستَـْغِفُرِني فََأْغِفَر لَهُ 
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  .}والرتمذي وأبو داود وغريهم مسلمأمحد والبخاري و رواه {

  809 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب أَُماَمةَ         
َلُكْم، َوُهَو َمْكَفَرٌة ِمَن السيَئاتِ َعَلْيُكْم ِبِقَياِم اللْيِل؛ فَِإنُه َدْأُب { بـْ َرَأٌة  ،الصاِلِحيَن قـَ َمبـْ

  .}لباينورواه الرتمذي وصححه األ. صحيح ابن خزمية واملستدرك على الصحيحني{ .}ِمَن اِإلْثمِ 

  810 :الحديث رقم        

         :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ    -قَاَل َرُسوُل اللهِ  : قَالَ    -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -َأِيب ُهَريـَْرةَ   َعْن         
َأْفَضُل الصَياِم بـَْعَد رََمَضاَن َشْهُر اللِه اْلُمَحرُم، َوَأْفَضُل الصَالِة بـَْعَد اْلَفرِيَضِة َصَالُة  { 

  .}رواه مسلم{. }اللْيلِ 

  811 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍوَعْن         
ِلَمْن : ِقيلَ . ِإن ِفي اْلَجنِة ُغَرفًا يـَُرى ظَاِهُرَها ِمْن بَاِطِنَها، َوبَاِطنـَُها ِمْن ظَاِهرَِها{:- َوَسلمَ 

 .}ِلَمْن َأطَاَب اْلَكالَم، َوَأْطَعَم الطَعاَم، َوبَاَت قَاِئًما َوالناُس نَِيامٌ  :قَالَ ِهَي يَا َرُسوَل اللِه؟ 
  .}لباينوصححه األ والطربايناحلاكم و  محدأرواه {

  812 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -ْبِن َسْعدٍ  َعْن َسْهلَ         
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يَا ُمَحمُد، ِعْش َما ِشْئَت فَِإنَك َميٌت، : فـََقالَ  ،-َعَلْيِه السَالمُ  -أَتَاِني ِجْبرِيلُ { :- َوَسلمَ 
َوَأْحِبْب َمْن ِشْئَت فَِإنَك َمَفارِقُُه، َواْعَمْل َما ِشْئَت فَِإنَك َمْجِزي ِبِه، َواْعَلْم أن َشَرُف 

لباين  واأل. حسنه املنذريو احلاكم والبيهقي رواه { .}ِن ِقَياُمه بِاللْيِل، َوِعزُه اْسِتْغَناُؤُه َعِن الناسِ اْلُمْؤمِ 
  .}كذلك يف صحيح الرتغيب والرتهيب

  813 :الحديث رقم        

          :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    - َعِن اْبِن ُعَمرَ         
َنتَـْينِ {  اْلُقْرآَن فـَُهَو يـَُقوُم ِبِه آنَاَء اللْيِل  -َجل َوَعز  -رَُجٍل أَتَاُه اللهُ : َال َحَسَد ِإال ِفي اثـْ

رواه أمحد والبخاري ومسلم {. }َوالنـَهاِر، َورَُجٍل أَتَاُه اللُه َماال، فـَُهَو يـُْنِفُقُه آنَاَء اللْيِل َوالنـَهارِ 
 .}وابن ماجة

  814 :الحديث رقم         

ُهمـا   -َعْن َعْبد اللِه ْبن َعْمرِو ْبِن اْلَعـاصِ          َصـلى اللـُه  -َأن َرُسـوَل اللـهِ  -َرِضـَي اللـُه َعنـْ
َأَحب الصَالِة ِإَلى اللِه َصَالُة َداُوَد َعَلْيِه السَالُم، َوَأَحب الصـَياِم { :قَاَل لَـهُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

َداُوَد، وََكـاَن يـَنَـاُم ِنْصـَف اللْيـِل، َويـَُقـوُم ثـُلُثَـُه َويـَنَـاُم ُسُدَسـُه، َوَيُصـوُم يـَْوًمـا  ِإَلى اللِه ِصَيامُ 
  .}رواه البخاري ومسلم{. }َويـُْفِطُر يـَْوًما

  815: الحديث رقم        

َع النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ    - َعْن َعْمُرو ْبن َعَبَسةَ           -لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -أَنُه مسَِ
َرُب َما َيُكوُن الرب ِمْن اْلَعْبِد ِفي َجْوِف اللْيِل اْآلِخِر، فَِإْن اْسَتطَْعَت َأْن { :يـَُقولُ  َأقـْ
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 .رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح غريب{. }َتُكوَن ِممْن َيْذُكُر اللَه ِفي تِْلَك الساَعِة َفُكن
صحيح على شرط : الكلم الطيب: لباين يف، وقال األَوَأْخَرَجُه النَساِئي َواْحلَاِكُم َوَصحَحُه َواْبُن ُخَزْميََة ِيف َصِحيِحهِ 

    .}ويف صحيح اجلامع وصحيح الرتغيب والرتهيب مسلم وصحح اسناده يف ختريج مشكاة املصابيح

  816 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل الله: قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -ُهَريـَْرةَ  َعْن َأِيب         
َقَظ اْمَرأََتُه َفَصلْت، فَِإْن أََبْت َنَضَح ِفي { رَِحَم اللُه رَُجال قَاَم ِمَن اللْيِل َفَصلى، َوأَيـْ

َقَظْت َزْوَجَها َفَصلى، فَِإْن َوْجِهَها اْلَماَء، رَِحَم اللُه اْمرَ  َأًة قَاَمْت ِمَن اللْيِل َفَصلْت، َوأَيـْ
، وصححه األلباين يف ابن ماجةو  وسكت عنه، بو داودأو محد أرواه {. }أََبى َنَضَحْت ِفي َوْجِهِه اْلَماءَ 

  .}صحيح اجلامع ويف صحيح ابن ماجة ويف صحيح ايب داود

  817 :الحديث رقم        

َها   -ةَ شَ ائِ عَ  نيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  م أُ  نْ عَ          َصلى اللُه  -َما َكاَن َرُسوُل اللهِ  :تْ الَ قَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
َفَال َتَسْل  ،ُيَصلي أَْربـًَعا ،يَزِيُد ِيف َرَمَضاَن َوَال ِيف َغْريِِه َعَلى ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعةً  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

َثَالثًا، ُمث ُيَصلي  ،َفَال َتَسْل َعْن ُحْسِنِهن َوطُوهلِِن  ،ُمث ُيَصلي أَْربـًَعا ،ْسِنِهن َوطُوهلِِن َعْن حُ 
َني  ،يَا َعاِئَشةُ {:فـََقالَ  ؟أَتـََناُم قـَْبَل َأْن ُتوتِرَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :فـَُقْلتُ  :قَاَلْت َعاِئَشةُ  ِإن َعيـْ

ْلِبي   .}رواه البخاري ومسلم{. }تـََناَماِن َوَال يـََناُم قـَ

  818 :الحديث رقم        

َمْن  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -َعْن َجابِرٍ         
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اللْيِل فـَْلُيوِتْر َأوَلُه، َوَمْن َطِمَع َأْن يـَُقوَم آِخَرُه فـَْلُيوِتْر آِخَر َخاَف َأْن َال يـَُقوَم ِمْن آِخِر 
  .}رواه مسلم{. }اللْيِل، فَِإن َصَالَة آِخِر اللْيِل َمْشُهوَدٌة، َوَذِلَك َأْفَضلُ 

  819 :الحديث رقم        

 :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -َعْن أَبِيهِ  َعْن َساملَِ         
  .}رواه البخاري ومسلم{ .}َصالُة اللْيِل َمثْـَنى َمثْـَنى، فَِإَذا َخِشيَت الصْبَح فََأْوتِْر ِبرَْكَعةٍ {

  820 :الحديث رقم        

ْعــُت اْلُمغِــريَةَ : َعــْن زِيَــاٍد قَــالَ           َصــلى اللــهُ  -َكــاَن النــِيب ِإْن  : يـَُقــولُ  -َرِضــي اللــُه َعْنــهُ  -مسَِ
َأفَــَال َأُكــوُن { :لَيَـُقــوُم لُِيَصــلَي َحــىت تَــرُِم قَــَدَماُه َأْو َســاقَاُه ،فـَيـَُقــاُل لَــُه، فـَيَـُقــولُ  -َعَلْيــِه َوَســلمَ 

  .}رواه البخاري{. }َعْبًدا َشُكورا

  821: الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          َكاَن يـَُقوُم ِمْن   -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َنِيب اللهِ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
ِملَ َتْصَنُع َهَذا يَا َرُسوَل اللِه َوَقْد َغَفَر اللُه َلَك َما : اللْيِل َحىت تـَتَـَفطَر َقَدَماُه، فـََقاَلْت َعاِئَشةُ 

 َر؟ قَالَ تـََقدمتفق عليه{ . }َأَفَال َأُكوَن َعْبًدا َشُكوراً { :َم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخ{.  

  822 :الحديث رقم        

َها - َدَخْلُت أَنَا َوُعبَـْيُد ْبُن ُعَمْريٍ َعَلى َعاِئَشةَ : َعْن َعطَاٍء قَالَ          فـََقاَلْت  -َرِضَي اللُه َعنـْ
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ُزْر ِغبا تـَْزَدْد : أَُقوُل يَا أُمْه َكَما قَاَل اَألولُ : َقْد آَن َلَك َأْن تـَُزوَرنَا، فَقالَ : لُِعبَـْيِد ْبِن ُعَمْريٍ 
َأْخِربِيَنا بَِأْعَجِب َشْيٍء رَأَْيِتِه : َدُعونَا ِمْن َرطَانَِتُكْم َهِذِه، قَاَل اْبُن ُعَمْريٍ : فـََقاَلتْ : ُحبا، قَالَ 

َلٌة ِمَن : َفَسَكَتْت ُمث قَاَلتْ : ، قَالَ - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ْن َرُسوِل اللهِ مِ  َلما َكاَن لَيـْ
َلَة ِلَربي{ :اللَياِيل، قَالَ  َواللِه ِإين ُألِحب قـُْرَبَك، َوُأِحب : قـُْلتُ . يَا َعاِئَشُة َذرِيِني أَتـََعبُد الليـْ

 ي، قَاَلتْ : َك، قَاَلتْ َما َسرقَاَم ُيَصل َر، ُمثِحْجَرُه، : فـََقاَم فـََتَطه َبل فـََلْم يـََزْل يـَْبِكي َحىت
ُمث َبَكى فـََلْم يـََزْل يـَْبِكي َحىت َبل : ُمث َبَكى فـََلْم يـََزْل يـَْبِكي َحىت َبل ِحلَْيَتُه، قَاَلتْ : قَاَلتْ 

يَا َرُسوَل اللِه، ِملَ تـَْبِكي َوَقْد : الٌل يـُْؤِذنُُه بِالصالِة، فـََلما َرآُه يـَْبِكي، قَالَ اَألْرَض، َفَجاَء بِ 
َلَة ؟  َأَفال َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا{:َغَفَر اللُه َلَك َما تـََقدَم َوَما تََأخَر؟ قَالَ  َلَقْد نـََزَلْت َعَلي الليـْ

َرأَ   -}164.البقرة{-ِإن ِفي َخْلِق السَمَواِت َواَألْرضِ : َها َوَلْم يـَتَـَفكْر ِفيَهاآيٌَة، َوْيٌل ِلَمْن قـَ
  .}رواه البخاري ومسلم وغريمها{. }اآليََة ُكلَها

  823 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأّن َرُسوَل اللهِ  {:َأْخبَـَرْتهُ  -َرِضَي اللُه َعنـَْها -َأن َعاِئَشةَ  َعْن ُعْرَوةَ         
َلًة ِمْن َجْوِف اللْيِل َفَصلى ِيف اْلَمْسِجِد َوَصلى رَِجاٌل ِبَصَالتِِه، َفَأْصَبَح  - َوَسلمَ  َخرََج لَيـْ

ُهْم َفَصلى َفَصلْوا َمَعُه، َفَأْصَبَح ال ثُوا، فَاْجَتَمَع َأْكثـَُر ِمنـْ اُس فـََتَحدثُوا، َفَكثـَُر الن اُس فـََتَحدن
َلِة الثالَِثِة، َفَخرََج َرُسوُل اللهِ  ، َفَصلى َفَصلْوا - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أَْهُل اْلَمْسِجِد ِمَن الليـْ

 اِبَعُة، َعَجَز اْلَمْسِجُد َعْن َأْهِلِه َحىتَلُة الر  َخرََج ِلَصَالِة الصْبِح، ِبَصَالتِِه، فـََلما َكاَنِت الليـْ
َبَل َعَلى الناِس فـََتَشهَد، ُمث قَالَ  َأما بـَْعُد، فَِإنُه َلْم َيْخَف َعَلي : فـََلما َقَضى اْلَفْجَر، أَقـْ

َها َصلى  - هِ فـَتـُُويفَ َرُسوُل الل . َمَكاُنُكْم، َوَلِكني َخِشيُت َأْن تـُْفتَـَرَض َعَلْيُكْم فـَتَـْعِجُزوا َعنـْ
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  .}ومسلم وأبو داود البخارىمالك وأمحد و  رواه{. }َواْألَْمُر َعَلى َذِلكَ  - لمَ اللُه َعَلْيِه َوسَ 

  824 :الحديث رقم         

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِىب َذرهِ : قَالَ  - َرِضَي اللمَ  -ُصْمَنا َمَع َرُسوِل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- ،
ا ِىف فـََلْم ُيَصل بَِنا َحىت بَِقَى َسْبٌع ِمَن الشْهِر، فـََقاَم بَِنا َحىت َذَهَب ثـُُلُث اللْيِل، ُمث ملَْ يـَُقْم بِنَ 

يَا َرُسوَل اللِه، َلْو نـَفْلتَـَنا : ِة، َوقَاَم بَِنا ِىف اْخلَاِمَسِة َحىت َذَهَب َشْطُر اللْيِل، فـَُقْلَنا َلهُ الساِدسَ 
َلِتَنا َهِذِه، فـََقالَ  َلةٍ { :بَِقيَة لَيـْ ُمث َملْ . ِإنُه َمْن قَاَم َمَع اِإلَماِم َحتى يـَْنَصِرَف ُكِتَب َلُه ِقَياُم لَيـْ

 َصل بَِنا َحىت بَِقَى َثَالٌث ِمَن الشْهِر، َوَصلى بَِنا ِىف الثالَِثِة، َوَدَعا أَْهَلُه َوِنَساَءُه فـََقاَم بَِنايُ 
َنا اْلَفَالحَ   وأبو داود والنسائي، رواه الرتمذي{. }السُحور: َوَما اْلَفَالُح؟ قَالَ : قـُْلُت َلهُ . َحىت َختَوفـْ

  . }وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي 

  

  ةِ ن الس  نَ مِ  بِ اتِ وَ الر  ةُ َال صَ 

  825 :الحديث رقم        

: أَنـَها قَاَلتْ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َزْوِج النِيب  - َرِضَي اللُه َعنـَْها -َعْن أُم َحِبيَبةَ         
َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلي لِلِه ُكل { :يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ 

َر َفرِيَضٍة ِإال بـََنى اللُه َلُه بـَْيًتا ِفي اْلَجنِة َأْو ِإال بُِنَي لَُه يـَْوٍم ثِْنَتْي َعشْ  َرَة رَْكَعًة َتَطوًعا َغيـْ
  .}رواه مسلم{.  }بـَْيٌت ِفي اْلَجنةِ 
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  826 :الحديث رقم        

ُهَما -َعِن ابِن ُعَمر         - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َصلْيُت َمَع النِيب  :قَالَ  -َرِضي اُهللا َعنـْ
ْبَل الظْهِر، َوَسْجَدتـَْيِن بْعَد الظْهِر، وَسْجَدتـَْيِن بـَْعَد الَمْغِرِب، وَسْجَدتـَْيِن { َسْجَدتـَْيِن قـَ

وحدثتين ُأْخِيت  .بـَْيِتهِ بـَْعَد الِعَشاِء، وَسْجَدتـَْيِن بـَْعَد الُجُمَعِة، فأما الَمْغِرُب َوالِعَشاُء َفِفي 
 النيب مَ  -َحْفَصُة أنى اُهللا َعَلْيِه َوَسلي َسْجَدتـَْيِن َخِفيَفتَـْيِن بـَْعَد َما َيْطُلُع : -َصلكاَن ُيَصل

 البخاري رواه{ . }ِفيَها - ُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى ا -، وكاَنْت َساَعًة َال أْدُخُل َعَلى النيب الَفْجرُ 
  .}وكذلك مسلم

  827 :الحديث رقم        

ُهَما - ْن َعْنَبَسَة ْبِن َأِيب ُسْفَياَن َعْن أُم َحِبيَبةَ عَ          قَاَلْت قَاَل َرُسوُل  -َرِضي اُهللا َعنـْ
َلٍة ثِْنَتْي َعْشَرَة رَْكَعةً  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ  ، بُِنَي َلُه بـَْيٌت َمْن َصلى ِفي يـَْوٍم َولَيـْ

ْبَل الظْهِر، َورَْكَعتَـْيِن بـَْعَدَها، َورَْكَعتَـْيِن بـَْعَد اْلَمْغِرِب، َورَْكَعتَـْيِن بـَْعدَ   ِفي اْلَجنِة، َأْربـًَعا قـَ
ْبَل َصَالِة اْلَفْجرِ  َحِبيَبَة ِيف َهَذا َحِديُث َعْنَبَسَة َعْن أُم : رواه الرتمذي وقال{. }اْلِعَشاِء، َورَْكَعتَـْيِن قـَ

  .}ويف صحيح اجلامع لباين يف مشكاة املصابيحوصححه األ. اْلَباِب َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح  وهو يف صحيح اجلامع

  828 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن أُم َحِبيَبَة بِْنِت َأِيب ُسْفَيانَ          َصلى اُهللا َعَلْيِه  -النِيب  ن أَ  -َرِضي اُهللا َعنـْ
 .}ى النارِ لَ حَمُه عَ حرم اُهللا لَ  ،وأربعًا بعدها َمْن َصلى أربعًا قبل الظهر{:قالَ  - َوَسلمَ 

  .}رواه أمحد، وأصحاب السنن، وصححه الرتمذي وابن حبان، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي{
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  829 :الحديث رقم        

َعْن ُكَرْيٍب َمْوَىل اْبِن َعباٍس، َأن َعْبَد اِهللا ْبَن َعباٍس، َوَعْبَد الرْمحَِن ْبَن أَْزَهَر، َواْلِمْسَوَر         
ُهمْ  -ْبَن َخمَْرَمةَ  َها -، أَْرَسُلوُه ِإَىل َعاِئَشةَ -َرِضي اُهللا َعنـْ َصلى اهللاُ  -َزْوِج النِيب  - َرِضي اُهللا َعنـْ
يًعا، َوَسْلَها َعِن الرْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اْلَعْصِر، َوُقلْ : ، فـََقاُلوا-لمَ َعَلْيِه َوسَ  َها السَالَم ِمنا مجَِ : اقـْرَْأ َعَليـْ

ُهَما،  -َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  -، َوَقْد بـََلَغَنا َأن َرُسوَل اهللاِ -ِإنا ُأْخِربْنَا أَنِك ُتَصلينَـُهَما نـََهى َعنـْ
ُهَما - قَاَل اْبُن َعباسٍ  طابِ : -َرِضي اهللاُ َعنـْ  -َرِضي اُهللا َعْنهُ  -وَُكْنُت َأْضِرُب َمَع ُعَمَر ْبِن اخلَْ

َها، قَاَل ُكَرْيبٌ  َها َوبـَلْغتـَُها َما أَْرَسُلوِين ِبِه، فـََقاَلتْ : الناَس َعَليـْ      َسْل أُم َسَلَمةَ : َفَدَخْلُت َعَليـْ
َها َرِضي اهللاُ  - ، َفَخَرْجُت إِلَْيِهْم َفَأْخبَـْرتـُُهم بَِقْوِهلَا، فـََردوِين ِإَىل أُم َسَلَمَة ِمبِْثِل َما -َعنـْ

يـَنـَْهى  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اهللاِ : أَْرَسُلوِين بِِه ِإَىل َعاِئَشَة، فـََقاَلْت أُم َسَلَمةَ 
ُهَما، ُمث رَأَ  ُمهَا فَِإنُه َصلى اْلَعْصَر، ُمث َدَخَل َوِعْنِدي ِنْسَوٌة ِمْن َعنـْ ا ِحَني َصاليِهَما، أَميـُْتُه ُيَصل

ُمهَا، َفَأْرَسْلُت إِلَْيِه اْجلَارِيََة، فـَُقْلتُ  تـَُقوُل : ُقوِمي ِجبَْنِبِه فـَُقوِيل َلهُ : َبِين َحرَاٍم ِمَن اْألَْنَصاِر َفَصال
ِإين َأْمسَُعَك تـَنـَْهى َعْن َهاتـَْنيِ الرْكَعتَـْنيِ، َوأَرَاَك ُتَصليِهَما، فَِإْن َأَشاَر  ،يَا َرُسوَل اهللاِ : َمةَ أُم َسلَ 

فـََفَعَلِت اْجلَارِيَُة، َفَأَشاَر بَِيِدِه فَاْسَتْأَخَرْت َعْنُه، فـََلما اْنَصَرَف، : بَِيِدِه فَاْسَتْأِخرِي َعْنُه، قَالَ 
َسأَْلِت َعِن الرْكَعتَـْيِن بـَْعَد اْلَعْصِر؛ ِإنُه أَتَاِني نَاٌس ِمْن َعْبِد  ،يَا بِْنَت أَِبي أَُميةَ {:قَالَ 

ْسَالِم ِمْن قـَْوِمِهْم، َفَشَغُلوِني َعِن الرْكَعتَـْيِن اللتَـْيِن بـَْعَد الظْهِر، فـَُهَما َهاتَانِ    }اْلَقْيِس بِاْإلِ
  .}رواه البخاري ومسلم{

  830 :الحديث رقم        

ُهمْ  - ْبِن يَزِيَد ْبِن اْألَْسَوِد اْلَعاِمرِي، َعْن أَبِيهِ  َعْن َجاِبرَ          َشِهْدُت : قَالَ  - َرِضي اُهللا َعنـْ
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َصَالَة اْلَفْجِر ِيف َمْسِجِد اْخلَْيِف، فـََلما َقَضى َصَالتَُه  -َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  -َمَع َرُسوِل اللهِ 
، َفُأِيتَ َِِما تـَْرَعُد فـَرَاِئُصُهَما َعَلي ِبِهَما{:ِإَذا ُهَو ِبَرُجَلْنيِ ِيف آِخِر اْلَقْوِم ملَْ ُيَصلَيا َمَعُه قَالَ 

َنا ِيف رَِحالَِنا، قَالَ : ؟ قَاَال َما َمنَـَعُكَما َأْن ُتَصلَيا َمَعَنا: فـََقالَ  َفَال : يَا َرُسوَل اللِه ِإنا َقْد َصليـْ
ْيُتَما َمْسِجَد َجَماَعٍة َفَصلَيا َمَعُهْم، فَِإنـَها َلُكَما ؛ تـَْفَعَال  ِإَذا َصلْيُتَما ِفي رَِحاِلُكَما، ثُم أَتـَ
وصححه األلباين يف  ،النسائيرواه ٌث َحَسٌن َصِحيٌح، و َحِدي: والرتمذي وقال ،وأبو داود ،أخرجه أمحد {. }نَاِفَلةٌ 

  .}صحيح أيب داود

  831: الحديث رقم        

يَا  {:قَالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن النِيب  -َرِضي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن ُمْطِعمٍ  َعْن ُجبَـيـْرَ         
طَاَف ِبَهَذا اْلبَـْيِت َوَصلى أَيَة َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيٍل َأْو  بَِني َعْبِد َمَناٍف، َال َتْمنَـُعوا َأَحًدا

وصححه األلباين يف  ،النسائي وابن ماجهرواه َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، و : أخرجه الرتمذي وقال { .}نـََهارٍ 
  .}اإلرواء

  832: الحديث رقم       

قـُْلُت يَا َنِيب اِهللا َأْخِربِْين : قالَ  هُ ن أَ  -َرِضي اُهللا َعْنهُ  - َعْمرِو ْبِن َعَبَسَة السَلِمي َعْن         
َصل َصَالَة الصْبِح، ثُم َأْقِصْر َعِن {:َعما َعلَمَك اُهللا َوَأْجَهُلُه؛ َأْخِربِْين َعِن الصَالِة، قَالَ 
 ،ا َتْطُلُع ِحيَن َتْطُلُع بـَْيَن قـَْرَنْي َشْيطَانٍ الصَالِة َحتى َتْطُلَع الشْمُس َحتى تـَْرَتِفَع، فَِإنـهَ 

َحتى َيْسَتِقل الظل ،َوِحيَنِئٍذ َيْسُجُد َلَها اْلُكفاُر، ثُم َصل فَِإن الصَالَة َمْشُهوَدٌة َمْحُضورَةٌ 
فَِإَذا َأقْـَبَل اْلَفْيُء َفَصل، فَِإن  ،ثُم َأْقِصْر َعِن الصَالِة، فَِإن ِحيَنِئٍذ ُتْسَجُر َجَهنمُ  ،بِالرْمحِ 

الصَالَة َمْشُهوَدٌة َمْحُضورٌَة َحتى ُتَصلَي اْلَعْصَر، ثُم َأْقِصْر َعِن الصَالِة َحتى تـَْغُرَب 
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ْرَنْي َشْيطَاٍن، َوِحيَنِئٍذ َيْسُجُد َلَها اْلُكفارُ    .}رواه مسلم{. }الشْمُس، فَِإنـَها تـَْغُرُب بـَْيَن قـَ

  833: الحديث رقم        

 - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -اهللاِ  ولَ سُ ى رَ تَ أَ : قالَ  -َرِضي اُهللا َعْنهُ  -يدٍ بِ لَ  نَ بْ  ودَ مُ حمَْ  نْ عَ         
ي فِ  ينِ تَ عْ الرك  نِ يْ اتَـ وا هَ عُ كَ ْر اِ {:قالَ  لمَ ا سَ م لَ ، فَـ بَ رِ غْ مَ الْ  مُ ى ِِ ل صَ فَ  لِ هَ شْ اْألَ  دِ بْ  عَ ِين بَ 
  .}لباين يف صحيح ابن ماجةمحد وصححه األرواه أ{.  }مْ كُ وتِ يُ بُـ 

  834 :الحديث رقم        

ُهَما -َعِن ابِن ُعَمر         رَِحَم  {:قالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِيبَ الن  ن أَ  -َرِضي اُهللا َعنـْ
ْبَل اْلَعْصِر  رواه أمحد وأبو داود والرتمذي، وحسنه األلباين، انظر صحيح { .}َأْرَبعً اُهللا اْمَرًءا َصلى قـَ

  .}الرتمذي

  835 :الحديث رقم        

ُهَما -ينزَ مُ ُمغفل الْ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ          َصلى اُهللا َعَلْيِه  - َأن النِيبَ  -َرِضي اُهللا َعنـْ
ْبَل الَمْغِرِب {:قالَ  - َوَسلمَ  . ِلَمْن َشاءَ  :ةثَ الِ  الث ِيف  قالَ  ُمث  .صلوا قَبَل الَمْغِربِ صُلوا قـَ

  .}البخاري رواه{. }َكرَاَهَة َأْن يـَتِخَذها الّناُس ُسنةً 

  836 :الحديث رقم        

َصَالٍة َكاَن ُعَمُر َيْضِرُب اْألَْيِدي َعَلى : قَالَ  -َرِضي اُهللا َعْنهُ  -َعْن أََنَس ْبَن َماِلكٍ         
 ِيبي َعَلى َعْهِد النا ُنَصلمَ  -بـَْعَد اْلَعْصِر، وَُكنى اُهللا َعَلْيِه َوَسلرَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد ُغُروِب  -َصل
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ُمهَا -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأَكاَن َرُسوُل اهللاِ : الشْمِس قـَْبَل َصَالِة اْلَمْغِرِب، فـَُقْلُت َلهُ  َصال 
َهنَ {: لَ ؟ قَا َلْم يَْأُمْرنَا، َوَلْم يـَنـْ  .}رواه مسلم{. }َكاَن يـََرانَا ُنَصليِهَما فـَ

  837 :الحديث رقم        

ُكنا بِاْلَمِديَنِة، فَِإَذا َأذَن {:َكَذِلَك قَالَ   - َرِضي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َتَدُروا السَواِرَي، فـَيَـرَْكُعوَن رَْكَعتَـْيِن رَْكَعتَـْيِن، َحتى ِإن الرُجَل اْلُمَؤذُن ِلَصَالِة اْلَمْغِرِب  ابـْ

 .}اْلَغرِيَب لََيْدُخُل اْلَمْسِجَد فـََيْحِسُب َأن الصَالَة َقْد ُصلَيْت ِمْن َكثْـَرِة َمْن ُيَصليِهَما
  .}رواه مسلم{

  838: الحديث رقم        

َلَقْد رَأَْيُت ِكَباَر َأْصَحاِب النِبي {:َكَذِلَك َقالَ   -َرِضي اهللاُ َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  أََنسَ َعْن         
  .}رواه البخاري{. }يـَْبَتِدرُوَن السَواِري ِعْنَد اْلَمْغِربِ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

  839 :الحديث رقم        

ُهما - انَ يَ فْ يب سُ أَ  نِ ة بْ يَ وَ اِ عَ مُ  َعنْ          ِإَذا َصلْيَت اجلُُْمَعَة َفَال َتِصْلَها  :قال - َرِضي اُهللا َعنـْ
َأَمَرنَا ِبَذِلَك، َأْن  {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِبَصَالٍة َحىت َتَكلَم َأْو َختْرَُج، فَِإن َرُسوَل اللهِ 

  .}رواه مسلم{. }لَم َأْو َنْخُرجَ َال ُتوَصَل َصَالٌة ِبَصَالٍة َحتى نـََتكَ 

  840 :الحديث رقم        

أَيـَْعِجُز  {:قالَ  - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن النِيبَ  -َرِضي اُهللا َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
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َم َأْو يـََتَأخَر، َأْو َعْن َيِميِنهِ  ى َأْن يـَتَـَقدْبَحةَ : َأْو َعْن ِشَماِلِه، يـَْعِني َأَحدُُكْم ِإَذا َصلالس. 
وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن . رواه أبو داود وابن ماجه{. }ةِ يضَ رِ فَ الْ  دَ عْ بَـ  ةِ لَ افِ الن  الةَ صَ : يْ أَ 

  .}ماجه

  841 :الحديث رقم        

َأن : - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -النِيب ْن َعْبِد اِهللا ْبِن َربَاٍح، َعْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب عَ         
: َصلى اْلَعْصَر فـََقاَم َرُجٌل ُيَصلي، فـََرآُه ُعَمُر فـََقاَل َلهُ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اهللاِ 

َا َهَلَك أَْهُل اْلِكَتاِب أَنُه ملَْ َيُكْن ِلَصَالِِْم َفْصلٌ  ى اهللاُ  -، فـََقاَل َرُسوُل اهللاِ اْجِلْس، فَِإمنَصل
  .}السلسلة الصحيحة: رواه أمحد يف املسند انظر{. }َأْحَسَن اْبُن اْلَخطابِ {:- َعَلْيِه َوَسلمَ 

  

  ايهَ ا فِ مَ ا وَ يَ نْـ الد  نَ مِ  رٌ يْـ خَ  رِ جْ فَ ا الْ تَ عَ كْ َر 

  842 :الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ           ِيف قَاَل  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلم -َعِن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
 َيا َجِميعاً  {:رِ جْ فَ الْ  الةِ صَ  لَ بْ قَـ  ْنيِ ضتعَ كْ الر نـْ ِمَن الد ِإَلي رواه مسلم{. }َلُهَما َأَحب{.  

  843 :الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ                    :قَالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلم -َكَذِلَك َعِن النِيب   - َرِضَي اُهللا َعنـْ
َيا َوَما ِفيَها { نـْ ٌر ِمَن الد   .}رواه مسلم{. }رَْكَعَتا اْلَفْجِر َخيـْ
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  844 :الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          َصلى اُهللا َعَلْيِه  - َلْم َيُكِن النِبي  {:تْ الَ قَ َكَذِلَك   -َرِضَي اُهللا َعنـْ
  .}رواه البخاري{. }َعَلى َشْيٍء ِمَن النـَواِفِل أَشد تـََعاُهَداً ِمنُه َعَلى رَْكَعَتي الَفْجر  -َوَسلم

  845 :الحديث رقم        

َأِيب  ِمْن أَْهِل اْلَبْصَرِة ِإَىل  َجاَء َشْيخٌ : قَالَ َماَرَة ْبِن ُرَويـَْبَة َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب َبْكِر ْبِن عِ         
ثـَْنا َما مسَِْعَت أَْنَت ِمْن َرُسوِل اللهِ : فـََقالَ  مَ  -َحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللْعُت : ؟ قَالَ  -َصل مسَِ

ٌل َصلى قـَْبَل طُُلوِع َلْن يَِلَج الناَر رَجُ {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اللهِ 
ْبَل ُغُروِبَها ْعَتُه ِمْن َرُسوِل اللهِ : قَاَل الشْيُخ . الشْمِس َوقـَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أَْنَت مسَِ

َعْتُه أُُذنَاَي َوَوَعاُه قـَْلِيب، فـََقاَل الشْيخُ : ؟ فـََقالَ  ُه َعَلْيِه َصلى الل  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : مسَِ
وأبو داود والنسائي  مسلمأمحد و رواه {. }يـَُقوُل َما قـُْلَت، ملَْ يـَُواِطْئ َعَلْيِه َأَحٌد َغيـُْركَ  - َوَسلمَ 
  .}وغريهم

  846 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  - ذُِكَر ِعْنَد َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ َعْن َعْبِد اللِه بْ         
َلًة َحىت َأْصَبحَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َأْو  .َذاَك رَُجٌل بَاَل الشْيطَاُن ِفي ُأُذنِهِ  {:قَالَ . َرُجٌل نَاَم لَيـْ

  .}رواه البخاري ومسلم{ .}ُأُذنـَْيهِ ِفي  :قَالَ 

  

  اهَ لُ ائِ ضَ فَ ى وَ حَ ا الض تَ عَ كْ َر 
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  847 :الحديث رقم        

: قال - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - ِيب الن  ن أَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  أََنسَ  نْ عَ         
َمْن َصلى اْلَغَداَة ِفي َجَماَعٍة ثُم قـََعَد َيْذُكُر اللَه َحتى َتْطُلَع الشْمُس، ثُم َصلى {

وصححه األلباين يف ، رواه الرتمذي{. }رَْكَعتَـْيِن، َكاَنْت َلُه َكَأْجِر َحجٍة َوُعْمَرٍة تَامٍة تَامٍة تَامةٍ 
  .}السلسلة الصحيحة

  848 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َذرِيبّ  -َرِضَي اللمَ  -َعْن النُه َعَلْيِه َوَسلى اللُه قَالَ  -َصلُيْصِبُح  {:أَن
 َتْحِميَدٍة َصَدَقٌة، وَُكل َتْسِبيَحٍة َصَدَقٌة، وَُكل ُسَالَمى ِمْن َأَحدُِكْم َصَدَقٌة، َفُكل َعَلى ُكل

َقٌة، َونـَْهٌي َعْن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة، تـَْهِليَلٍة َصَدَقٌة، وَُكل َتْكِبيَرٍة َصَدَقٌة، َوَأْمٌر بِاْلَمْعُروِف َصدَ 
  .}رواه مسلم{. }َوُيْجِزُئ ِمْن َذِلَك رَْكَعَتاِن يـَرَْكُعُهَما ِمْن الضَحى

  849 :الحديث رقم        

َال { :قَالَ  - َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلمَ  -َأّن َرُسوَل الّلهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
رواه ابن خزمية واحلاكم، {. }ُيَحاِفُظ َعَلى َصَالِة الّضَحى إّال َأّواب، َوِهَي َصَالُة اْألَّوابِينَ 

  . }وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع

  850 :الحديث رقم        

أَنُّه رََأى قـَْوًما ُيَصّلوَن ِمْن الّضَحى ِيف َمْسِجِد  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن أَْرَقمَ  َعْن َزْيدَ         
َصّلى  -أََما َلَقْد َعِلُموا َأّن الّصَالَة ِيف َغْريِ َهِذِه الّساَعِة أَْفَضُل، إّن َرُسوَل الّلهِ : قـَُباٍء، فـََقالَ 
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  .}رواه مسلم{. }َصَالُة اْألَّوابِيَن ِحيَن تـَْرَمُض اْلِفَصال{:قَالَ  - َعَلْيِه َوَسّلمَ  الّلهُ 

  851 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َنِيب اللهِ َكَذِلَك   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن أَْرَقمَ  َعْن َزْيدَ         
 ،فَِإَذا ُهْم ُيَصلونَ  ،َما َأْشَرَقْت الشْمسُ  أََتى َعَلى َمْسِجِد قـَُباَء َأْو َدَخَل َمْسِجَد قـَُباَء بـَْعدَ 

  .}رواه أمحد{. }ِإن َصالَة اَألوابِيَن َكانُوا ُيَصلونـََها ِإَذا رَِمَضْت اْلِفَصالُ {:فـََقالَ 

  852 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َكاَن َرُسوُل اللهِ  {:تْ الَ ا قَ هَ نـ أَ  - َرِضَي اللُه َعنـَْها -ةَ شَ ائِ عَ  انَ م أُ  نْ عَ         
  .}مسلمرواه {.  }ُيَصلي الضَحى َأْربـًَعا، َوَيزِيُد َما َشاَء اللهُ  - َوَسلمَ 

  853 :الحديث رقم        

ال أََدُعُهن َحىت  َأْوَصاِين َخِليِلي بَِثَالثٍ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 رواه مسلم{. }َصْوِم َثالثَِة أَياٍم ِمْن ُكل َشْهٍر، َوَصالِة الضَحى، َونـَْوٍم َعَلى ِوْتر{:أَُموتَ 

   .}وعند البخاري مثله

  854 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َنِيب اللهِ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
إن َأوَل َما ُيَحاَسُب الناُس ِبِه يـَْوَم الِقَياَمِة ِمْن َأْعَماِلِهْم الصَالُة، يـَُقوُل رَبـَنا {:قالَ 

َقَصَها؟ فَِإْن َكاَنْت تَامًة  : اْنظُُروا ِفي َصَالِة َعْبِدي :- َوُهَو َأْعَلمُ  - ِلَمالَِئَكته أََتمَها َأْم أَنـْ
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َها َشْيًئا قَالَ  تَـَقَص ِمنـْ اْنظُُروا َهْل ِلَعْبِدي ِمْن َتَطوٍع؟ فَِإْن َكاَن : ُكِتَب َلُه تَامًة، َوِإْن َكاَن انـْ
 .}يَضَتُه ِمْن َتَطوِعِه، ثُم تـُْؤَخُذ اَألْعَماُل َعَلى َذاُكمأَِتموا ِلَعْبِدي َفرِ : َلُه َتَطوٌع قَالَ 

كل صالة ال يتمها صاحبها تتم من {:-صلى اهللا عليه وسلم -باب قول النيب  ،أخرجه أبو داود يف الصالة{
  .}صحيح أيب داود: ورواه أمحد يف املسند، وصححه األلباين يف. }تطوعه

  

  اهَ ابُـ بَ سْ أَ وَ  وفِ سُ كُ الْ وَ  وفِ سُ خُ الْ  ةُ َال صَ 

  855 :الحديث رقم        

إن { :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َنِيب اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُعَمرَ  نِ بْ ا نْ عَ         
رواه {. }َفَصلواا مَ وهُ مُ تُ يْـ أَ فإذا رَ  ،الشْمَس َواْلَقَمَر َال َيْخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد وال ِلَحَياتِهِ 

  .}البخاري ومسلم

  856 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َخَسَفْت الشْمُس فـََقاَم النبيّ {:قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأِيب ُموَسى نْ عَ         
  .}البخاري ومسلمرواه {. }َفزًِعا - َعَلْيِه َوَسلمَ 

  857 :الحديث رقم        

ُهما - َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو بن اْلَعاصِ َعْن           َلما َكَسَفتِ {:أَنُه قَالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه {. }ِإن الصَالَة َجاِمَعةٌ : نُوِديَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -الشْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللهِ 

  .}البخاري ومسلم
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  858 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -كنا ِعْنَد رسول اللهِ {:قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َبْكَرةَ         
 لَ خَ ى دَ تّ َيُجر ِرَداَءُه حَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فَاْنَكَسَفْت الشْمُس فـََقاَم النيب - َوَسلمَ 

  .}البخاري رواه{. }اْلَمْسِجَد َفَدَخْلَنا َفَصلى بَِنا

  859 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َخَسَفْت الشْمُس فَـَقاَم النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُموَسى        
َفزًِعا َخيَْشى َأْن َتُكوَن الساَعُة، َفأََتى اْلَمْسِجَد َفَصلى بَِأْطَوِل ِقَياٍم َورُُكوٍع  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

َهِذِه اْآليَاُت الِتي يـُْرِسُل اللُه َال َتُكوُن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال { :ُه، َوقَالَ َوُسُجوٍد رَأَيـُْتُه َقط يـَْفَعلُ 
َزُعوا ِإَلى ِذْكرِِه  ُتْم َشْيًئا ِمْن َذِلَك فَافـْ ِلَحَياتِِه، َوَلِكْن ُيَخوُف اللُه ِبِه ِعَباَدُه؛ فَِإَذا رَأَيـْ

  .}البخاري ومسلمرواه {. }َوُدَعائِِه َواْسِتْغَفارِهِ 

  860 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َمْسُعوٍد اْألَْنَصارِيهِ : قَالَ  - َرِضَي اللقَاَل َرُسوُل الل -  ُه َعَلْيِه َصلى الل
ِبِهَما ِعَباَدُه، َوِإنـُهَما َال ِإن الشْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اللِه ُيَخوُف اللُه {:- َوَسلمَ 

َها َشْيًئا َفَصلوا َواْدُعوا اللَه َحتى  ُتْم ِمنـْ يـَْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد ِمْن الناِس، فَِإَذا رَأَيـْ
  .}رواه البخاري ومسلم{. }ُيْكَشَف َما ِبُكمْ 

  861 :الحديث رقم        
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َها -ا َعاِئَشةَ نَ م َعْن أُ          َخَسَفْت الشْمُس ِيف َعْهِد َرُسوِل : أَنـَها قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
بِالناِس، فـََقاَم  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفَصلى َرُسوُل اللهِ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

ْت الشْمُس، َفَخَطَب الناَس، َفَحِمَد اللَه َوأَثـَْىن َعَلْيِه ُمث َفَأطَاَل اْلِقَياَم، ُمث اْنَصَرَف َوَقْد اْجنَلَ 
ِإن الشْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اللِه، َال َيْخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِلَحَياتِِه، { :قَالَ 

 ُروا َوَصلَه وََكبـُتْم َذِلَك فَاْدُعوا الل يَا أُمَة ُمَحمٍد، َواللِه َما : ُمث قَالَ . وا َوَتَصدُقوافَِإَذا رَأَيـْ
ُموَن َما ِمْن َأَحٍد َأْغيَـُر ِمْن اللِه َأْن يـَْزِنَي َعْبُدُه َأْو تـَْزِنَي َأَمُتُه، يَا أُمَة ُمَحمٍد، َواللِه َلْو تـَْعلَ 

  .}رواه البخاري ومسلم{. }َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِليًال َولَبَكْيُتْم َكِثيًرا

  862: الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          َكَذِلَك  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َزْوِج النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َفَخرََج ِإَىل اْلَمْسِجِد  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َخَسَفْت الشْمُس ِيف َحَياِة النِيب {:قَاَلتْ 

تَـرَأَ َرُسوُل اللهِ  ِقرَاَءًة َطوِيَلًة، ُمث َكبـَر  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َفَصف الناُس َورَاَءُه، َفَكبـَر، فَاقـْ
فـََقاَم وَملَْ َيْسُجْد، َوقـَرََأ ِقرَاَءًة َطوِيَلًة، . َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدهُ : وًعا َطوِيًال، ُمث قَالَ فـَرََكَع رُكُ 

، ُمث ِهَي أَْدَىن ِمْن اْلِقرَاَءِة اْألُوَىل، ُمث َكبـَر َورََكَع رُُكوًعا َطوِيًال، َوُهَو أَْدَىن ِمْن الرُكوِع اْألَولِ 
، ُمث َسَجَد، ُمث قَاَل ِيف الرْكَعِة اْآلِخَرِة ِمْثَل ِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدُه رَبـَنا َوَلَك اْلَحْمدُ سَ : قَالَ 

  .}مسلمالبخاري و رواه { .}فَاْسَتْكَمَل أَْرَبَع رََكَعاٍت ِيف أَْرَبِع َسَجَداتٍ . َذِلكَ 

  863: الحديث رقم        

 َصلى -النبيّ  فـََقامَ  ،الشْمسُ  َخَسَفتِ  {:قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُموَسى        
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 ِقَيامٍ  بَِأْطَولِ  َفَصلى اْلَمْسِجدَ  فَأََتى ،الساَعةُ  َتُكونَ  َأنْ  َيْخَشى َفزًِعا -َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ 
  .}ومسلم البخاري رواه{. }يـَْفَعُلهُ  َقط  رَأَيـُْتهُ  .َوُسُجودٍ  َورُُكوعٍ 

  864 :الحديث رقم        

َها -َعْن َأْمسَاءَ  رِ ذِ نْ مُ الْ  تِ نْ فَاِطَمَة بِ  نْ عَ          َرِضَي  - أَتـَْيُت َعاِئَشةَ  :قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َها وإذا ِهَي قَاِئَمٌة ُتَصلي،  ،فإذا الناس ِقَياٌم ُيَصلونَ  ،حني َخَسَفْت الشْمسُ  -اللُه َعنـْ

قـُْلُت ! ُسْبَحاَن اللهِ  :فـََقاَلتْ  ،فَِإَذا الناُس ِقَيامٌ . َما َشْأُن الناِس؟ فََأَشاَرْت ِإَىل السَماءِ : فـَُقْلتُ 
ِين اْلَغْشيُ . َأْي نـََعمْ  ِبرَْأِسَهاآيٌَة؟ َفَأَشاَرْت  َجتَال فـَُقْمُت َحىت،  َعَلى رَْأِسي  َفَجَعْلُت َأُصب

َما ِمْن {:ُمث قَالَ  ،َوأَثـَْىن َعَلْيهِ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -النِيب  - َعز َوَجل  -َفَحِمَد اللهَ  ،اْلَماءَ 
ُتُه ِفي َمَقاِمي َحتى اْلَجنُة َوالنارُ  نُكْم تـُْفتَـُنوَن فَُأوِحَي ِإَلي أَ  ،َشْيٍء َلْم َأُكْن ُأرِيُتُه ِإال رَأَيـْ

َنِة اْلَمِسيِح الدجالِ  –َال أَْدرِي َأي َذِلَك قَاَلْت َأْمسَاءُ  -ِفي قـُُبورُِكْم ِمْثَل َأْو َقرِيبَ   ،ِمْن ِفتـْ
 -اءُ َال أَْدرِي بِأَيِهَما قَاَلْت َأمسَْ  -فََأما اْلُمْؤِمُن َأْو اْلُموِقنُ  ؟َما ِعْلُمَك ِبَهَذا الرُجلِ  :يـَُقالُ 

يَـُقولُ  َنا َواتـبَـْعَنا ،ُهَو ُمَحمٌد َرُسوُل اللهِ  :فـَ ُهَو ُمَحمٌد  ،َجاَءنَا بِاْلبَـيـَناِت َواْلُهَدى فََأَجبـْ
َال  - َنْم َصاِلًحا َقْد َعِلْمَنا ِإْن ُكْنَت َلُموِقًنا ِبِه، َوَأما اْلُمَناِفُق َأْو اْلُمْرتَابُ  :َثَالثًا، فـَيـَُقالُ 

يَـُقولُ  -أَْدرِي َأي َذِلَك قَاَلْت َأْمسَاء ُقْلُتهُ  :فـَ . }َال َأْدِري َسِمْعُت الناَس يـَُقوُلوَن َشْيًئا فـَ
  .}رواه البخاري ومسلم{

  865 :الحديث رقم        

يقِ          دُهَما -َعْن َأْمسَاَء بِْنِت َأِيب َبْكٍر الص َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َقْد َدَنْت ِمني اْلَجنُة {:فـََقالَ َصلى َصَالَة اْلُكُسوِف فـََقاَم َفَأطَاَل اْلِقَياَم ُمث اْنَصَرَف  - َوَسلمَ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

499 

َها َلِجْئُتُكْم ِبِقطَاٍف ِمْن ِقطَاِفَها، َوَدَنْت ِمني الناُر َحتى قـُلْ  َأْي : تُ َحتى َلْو اْجتَـَرْأُت َعَليـْ
 ٌة، قـُْلتُ ! َربُه قَاَل َتْخِدُشَها ِهرَما َشْأُن َهِذِه؟ قَاُلوا : َوأَنَا َمَعُهْم؟ فَِإَذا اْمَرَأٌة َحِسْبُت أَن

َها َحتى َماَتْت ُجوًعا َها تَْأُكُل ِمن َخَشاِش اْألَْرضِ  ،َحَبَستـْ َها َوَال َأْرَسَلتـْ رواه {. }َال َأْطَعَمتـْ
 .}البخاري

  866 :الحديث رقم        

َصلى  -اْنَكَسَفْت الشْمُس ِيف َعْهِد َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرٍ         
: فـََقاَل الناسُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - يـَْوَم َماَت ِإبـْرَاِهيُم اْبُن َرُسوِل اللهِ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

َا اْنَكَسَفْت ِلَمْوِت ِإبـْرَاِهيمَ  ِإمن . ِيبمَ  -فـََقاَم النُه َعَلْيِه َوَسلى اللاسِ  -َصلى بِالنَر ، َفَصلتََأخ ُمث
َنا، َوقَاَل أَبُو َبْكرٍ  َوتََأخَرتِ  َحىت انـْتَـَهى ِإَىل  :-َرِضَي اللُه َعْنهُ  -الصُفوُف َخْلَفُه َحىت انـْتَـَهيـْ

َم الناُس َمَعُه َحىت قَاَم ِيف َمَقاِمهِ  َم َوتـََقد تـََقد َساِء، ُمثَوَقْد آَضْت  ،فَاْنَصَرَف ِحَني اْنَصَرفَ  ،الن
ُهَما َال يَا أَيـَها الناُس ِإنَما الشْمُس َواْلَقَمُر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اللِه َوِإنـ {:الشْمُس فَـَقالَ 

ُتْم َشْيًئا ِمْن  -ِلَمْوِت َبَشرٍ  -:َوقَاَل أَبُو َبْكرٍ  .يـَْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد ِمْن الناسِ  فَِإَذا رَأَيـْ
ُتُه ِفي َصَالِتي َهِذهِ  ،َذِلَك َفَصلوا َحتى تـَْنَجِليَ  َلَقْد  ،َما ِمْن َشْيٍء ُتوَعُدونَُه ِإال َقْد رَأَيـْ

 ْرُت َمَخاَفَة َأْن ُيِصيَبِني ِمْن َلْفِحَهاِجيَء بِالنُتُموِني تََأخ َوَحتى رَأَْيُت  ،اِر َوَذِلُكْم ِحيَن رَأَيـْ
فَِإْن ُفِطَن َلُه  ،َكاَن َيْسِرُق اْلَحاج ِبِمْحَجِنهِ   ،ِفيَها َصاِحَب اْلِمْحَجِن َيُجر ُقْصَبُه ِفي النارِ 

َوَحتى رَأَْيُت ِفيَها َصاِحَبَة اْلِهرِة  .َوِإْن ُغِفَل َعْنُه َذَهَب بِهِ  ،َجِنيِإنَما تـََعلَق ِبِمحْ  :قَالَ 
َها فـََلْم ُتْطِعْمَها َوَلْم َتَدْعَها تَْأُكُل ِمْن َخَشاِش اْألَْرِض َحتى َماَتْت ُجوًعا ثُم  .الِتي رََبطَتـْ

ُتُموِني  تـََقدْمُت َحتى ُقْمُت ِفي َمَقاِمي َوَلَقْد َمَدْدُت َيِدي ِجيَء بِاْلَجنِة َوَذِلُكْم ِحيَن رَأَيـْ
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َعلَ  ،َوأَنَا أُرِيُد َأْن أَتـََناَوَل ِمْن ثََمرَِها لِتَـْنظُُروا ِإلَْيهِ  َفَما ِمْن َشْيٍء  .ثُم َبَدا ِلي َأْن َال َأفـْ
ُتُه ِفي َصَالِتي َهِذهِ    .}ريرواه البخا{. }ُتوَعُدونَُه ِإال َقْد رَأَيـْ

  867 :الحديث رقم        

َها - اِئَشةَ عأمنا َ َعْن          َوِإَذا  ،فَِإَذا فـَرََغ ِمْن ِقرَاَءتِِه َكبـَر فـَرََكعَ  {:تْ الَ قَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
اْلِقرَاَءَة ِيف َصَالِة ُمث يـَُعاِوُد  ،َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدُه رَبـَنا َوَلَك اْلَحْمدُ  :َرَفَع ِمْن الرْكَعِة قَالَ 

 .}رواه البخاري ومسلم{. }اْلُكُسوِف أَْرَبَع رََكَعاٍت ِيف رَْكَعتَـْنيِ َوأَْرَبَع َسَجَداتٍ 

  868 :الحديث رقم        

َها -َعْن أمناَ عاِئَشةَ          ن الشْمَس َخَسَفْت َعَلى إ{ :تْ الَ قَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َم َفَكبـَر َوَصلى َأْرَبَع  ،فَاْجَتَمُعوا ،- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوِل اللهِ َعْهِد  َوتـََقد

  .}رواه مسلم{. }َوَأْرَبَع َسَجَداتٍ  ،رََكَعاٍت ِفي رَْكَعتَـْينِ 

  869 :الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - رَِكَب رسول اللهِ {:تْ الَ قَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َصلى  -َفَمر رسول اللهِ  ،فـََرَجَع ُضًحى ،َفَخَسَفْت الشْمسُ  ،َذاَت َغَداٍة َمرَْكًبا، -َوَسلمَ 

فـََقاَم ِقَياًما  ،َوقَاَم الناس َورَاَءهُ  ،ثُم قام ُيَصلي ،ِ بين َظْهَراَنْي اْلُحَجر -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
ثُم رََكَع  ،ثُم رََفَع فـََقاَم ِقَياًما َطوِيًال وهو ُدوَن اْلِقَياِم اْألَولِ  ،َطوِيًال ثُم رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال 

 ثُم رََفَع َفَسَجَد ثُم قام فـََقاَم ِقَياًما َطوِيًال وهو ،رُُكوًعا َطوِيًال وهو ُدوَن الرُكوِع اْألَولِ 
ثُم قام ِقَياًما َطوِيًال  ،ثُم رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال وهو ُدوَن الرُكوِع اْألَولِ  ،ُدوَن اْلِقَياِم اْألَولِ 
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ثُم رََفَع َفَسَجَد  ،ثُم رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال وهو ُدوَن الرُكوِع اْألَولِ  ،وهو ُدوَن اْلِقَياِم اْألَولِ 
  .}رواه البخاري ومسلم{. }َواْنَصَرفَ 

  870: الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          ِيف  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َجَهَر النيب {:قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َسِمَع اللُه : َصَالِة اْخلُُسوِف ِبِقرَاَءتِِه، فَِإَذا فـَرََغ ِمْن ِقرَاَءتِِه َكبـَر فـَرََكَع، َوِإَذا َرَفَع ِمْن الرْكَعِة قَالَ 

، ُمث يـَُعأِوُد اْلِقرَاَءَة ِيف َصَالِة اْلُكُسوِف أَْرَبَع رََكَعاٍت ِيف ُه رَبـَنا َوَلَك اْلَحْمدُ ِلَمْن َحِمدَ 
  .}متفق عليه{. }رَْكَعتَـْنيِ، َوأَْرَبَع َسَجَداتٍ 

  871: الحديث رقم        

َفْت الشْمُس يـَْوَم َماَت ِإبـْرَاِهيُم، اْنَكسَ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن اْلُمِغريََة ْبِن ُشْعَبة        
ِإن {:-َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  -اْنَكَسَفْت ِلَمْوِت ِإبـْرَاِهيَم، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ : فـََقاَل الناسُ 

تِِه، فَِإَذا الشْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اللِه، ال يـَْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوال ِلَحَيا
ُتُموُهَما فَاْدُعوا اللَه َوَصلوا َحتى يـَْنَجِليَ    .}رواه البخاري ومسلم{. }رَأَيـْ

  872: الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          َصلى  -َأن الشْمَس َخَسَفْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللهِ {-َرِضَي اللُه َعنـْ
َم َفَكبـَر، َوَصلى َأْربََع  -اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  الََة َجاِمَعًة، فَاْجَتَمُعوا َوتـََقدفـَبَـَعَث ُمَناِديًا الص

  .}رواه مسلم{. }رََكَعاٍت في رَْكَعتَـْيِن َوَأْرَبَع َسَجَداتٍ 
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  873: حديث رقمال        

َهاَرِضَي الل  -َعْن َعاِئَشةَ          َخَسَفِت الشْمُس يف َحَياِة َرُسوِل {:َكَذِلَك قَاَلتْ   - ُه َعنـْ
ِإَىل اْلَمْسِجِد فَـَقاَم  -َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  -َفَخرََج َرُسوُل اللهِ  -َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  - اللهِ 

تَـرََأ َرُسوُل اللهِ  ِقرَاَءًة َطوِيَلًة، ُمث َكبـَر  -لمَ َصلى اُهللا َعَليِه َوسَ  -وََكبـَر َوَصف الناُس َورَاَءُه، فَاقـْ
ُمث قَاَم . َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدُه رَبـَنا َوَلَك اْلَحْمدُ : فـَرََكَع رُُكوًعا َطوِيًال، ُمث َرَفَع رَْأَسُه فـََقالَ 

تَـرََأ ِقرَاَءًة َطوِيَلًة ِهَي أَْدَىن ِمَن اْلِقرَاَءِة اُألوَىل، ُمث َكبـرَ  فـَرََكَع رُُكوًعا َطوِيًال ُهَو أَْدَىن ِمَن  فَاقـْ
ُمث َسَجَد، ُمث فـََعَل ِيف . َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدُه رَبـَنا َوَلَك اْلَحْمدُ : الرُكوِع اَألوِل، ُمث قَالَ 

َسَجَداٍت، َواْجنََلِت الشْمُس قـَْبَل الرْكَعِة اُألْخَرى ِمْثَل َذِلَك َحىت اْسَتْكَمَل أَْربََع رََكَعاٍت َوأَْرَبَع 
  .}رواه مسلم{. }َأْن يـَْنَصِرَف، ُمث قَاَم َفَخَطَب الناسَ 

  874: الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشةَ                ُكِسَفِت الشْمُس َعَلى َعْهِد النِىب {: َكَذِلَك قَاَلتْ   -َرِضَي اللُه َعنـْ
ِقَياًما َشِديًدا يـَُقوُم  - َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  -فـََقاَم النِبى  -َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  -

َعٍة بِالناِس، ثُم يـَرَْكُع ثُم يـَُقوُم، ثُم يـَرَْكُع ثُم يـَُقوُم، ثُم يـَرَْكُع، فـَرََكَع رَْكَعتَـْيِن، ِفي ُكل رَكْ 
 .}رواه مسلم وأبو داود{. }اٍت، يـَرَْكُع الثالِثََة ثُم َيْسُجدُ َثَالُث رََكعَ 

 875: الحديث رقم        
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ُهَما -َعِن اْبِن َعّباسَ         أَنُه َصلى  {-َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َرَأ ثُم رََكَع، ثُم قـََرَأ ثُم رََكَع، في ُكُسوِف الشْمِس، فـََقَرَأ ثُم رََكَع،  ثُم قـََرَأ ثُم رََكَع، ثُم قـَ

  .}رواه مسلم{. }ثُم َسَجَد، َواُألْخَرى ِمثْـُلَها

  876: الحديث رقم        

ي فِ  -َوَسلمَ َصلى اُهللا َعَليِه  - ي بِ الن  رَ هَ جَ  {:تْ الَ قَ  - َرِضَي اللُه َعنـَْها -َعْن َعاِئَشةَ         
  .}رواه البخاري ومسلم{. }هِ تِ اءَ رَ قِ بِ  وفِ سُ خُ الْ  ةِ َال صَ 

  

  بٌ ر قَ تَـ وَ  لٌ ل ذَ تَ وَ  ةٌ مَ حْ رَ  اءِ قَ سْ تِ سْ اْالِ  ةُ َال صَ 

َزْلَنا ِمَن السَماِء  :قال تعاىل         َوُهَو الِذي َأْرَسَل الريَاَح ُبْشًرا بـَْيَن َيَدْي رَْحَمِتِه َوأَنـْ
َعاًما َوأَنَاِسي َكِثيًرا ) 48(َماًء َطُهورًا  َوَلَقْد  )49(لُِنْحِيَي بِِه بـَْلَدًة َمْيًتا َوُنْسِقَيُه ِمما َخَلْقَنا أَنـْ

نَـُهْم لَِيذكُروا فَأََبى َأْكثـَُر الناِس ِإال ُكُفورًا  َناُه بـَيـْ   .}سورة الفرقان{) 50(َصرفـْ

ُنْخِرُج ِبِه َزْرًعا تَْأُكُل  :قال تعاىلو          َأَوَلْم يـََرْوا أَنا َنُسوُق اْلَماَء ِإَلى اْألَْرِض اْلُجُرِز فـَ
َعاُمُهْم َوأَ  ُفُسُهْم َأَفَال يـُْبِصُروَن ِمْنُه أَنـْ   .}سورة السجدة{) 27(نـْ

َها اْلَماَء اْهتَـزْت  :قال تعاىلو          َزْلَنا َعَليـْ َوِمْن َآيَاتِِه أَنَك تـََرى اْألَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنـْ
  .}سورة فصلت{) 39( ِديرٌ َورََبْت ِإن الِذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنُه َعَلى ُكل َشْيٍء قَ 

ُتُم اْلَماَء الِذي َتْشَربُوَن  :قال تعاىلو          َزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم َنْحُن ) 68(َأفـََرأَيـْ ُتْم أَنـْ أَأَنـْ
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  .}سورة الواقعة{) 70(َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا فـََلْوَال َتْشُكُروَن ) 69(اْلُمْنزُِلوَن 

َوَلْو َأن َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السَماِء  :قال تعاىلو         
بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن  سورة األعراف{) 96(َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذ{.  

يـُْرِسِل السَماَء َعَلْيُكْم  )10( فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا رَبُكْم ِإنُه َكاَن َغفارًا :قال تعاىلو         
َهارًا ) 11(ِمْدرَارًا  سورة {) 12(َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجناٍت َوَيْجَعْل َلُكْم أَنـْ

  .}نوح

نَـزُل اْلَغْيَث ِمْن بـَْعِد َما قـََنطُوا َويـَْنُشُر رَْحَمَتُه َوُهَو َوُهَو الِذي يُـ  :قال تعاىلو         
  .}سورة الشورى{) 28(اْلَوِلي اْلَحِميُد 

  877 :الحديث رقم        

َخَرَج {-َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -دٍ يْ زَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
َلةَ  ،ِإَلى اْلُمَصلى فَاْسَتْسَقى رواه البخاري {. }َوَصلى رَْكَعتَـْينِ  ،َوقـََلَب رَِداَءهُ  ،فَاْستَـْقَبَل اْلِقبـْ

  .}ومسلم

  878 :الحديث رقم        

            َرُسوِل اللهِ َشَكى الناُس ِإَىل : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعْنها -َعاِئَشةَ  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ  م أُ َعْن         
َوَوَعَد الناَس  ،َفَأَمَر ِمبِْنَربٍ فـَُوِضَع َلُه ِىف اْلُمَصلى ،ُقُحوَط اْلَمطَرِ  - َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  -

ِحَني َبَدا  -َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  -َفَخرََج َرُسوُل اللهِ  :قَاَلْت َعاِئَشةُ  ،يـَْوًما َخيُْرُجوَن ِفيهِ 
َد اللهَ َصلى اهللاُ َعَليِه َوَسلَم َفَكبـَر  ،فـََقَعَد َعَلى اْلِمْنَربِ  ،َحاِجُب الشْمسِ  ُمث  -َعز َوَجل  - َومحَِ
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َمرَُكُم َوَقْد أَ  ،ِإنُكْم َشَكْوُتْم َجْدَب ِديَارُِكْم َواْسِتْئَخاَر اْلَمَطِر َعْن ِإباِن زََمانِِه َعْنُكمْ  {:قَالَ 
اْلَحْمُد لِلِه َرب  :ُمث قَالَ . َوَوَعدَُكْم َأْن َيْسَتِجيَب َلُكمْ  ،َأْن َتْدُعوهُ  - َعز َوَجل  -اللهُ 

ينِ  ِحيِم َمِلِك يـَْوِم الدْحَمِن الرُه يـَْفَعُل َما يُرِيدُ  .اْلَعاَلِميَن الرالل أَْنَت  ،َال ِإَلَه ِإال ُهمالل
 الل أَْنَت اْلَغِنى ًة  ،َوَنْحُن اْلُفَقَراءُ  ،ُه َال ِإَلَه ِإال َزْلَت لََنا قـُو َنا اْلَغْيَث َواْجَعْل َما أَنـْ أَْنِزْل َعَليـْ

ى ُمث َحوَل َعلَ  ،ُمث َرَفَع َيَدْيِه فـََلْم يـََزْل ِىف الرْفِع َحىت َبَدا بـََياُض ِإْبطَْيهِ . َوَبَالًغا ِإَلى ِحينٍ 
َبَل َعَلى الناسِ  ،َوقـَلَب َأْو َحوَل رَِداَءُه َوُهَو رَاِفٌع يََدْيهِ  ،الناِس َظْهَرهُ  َونـََزَل َفَصلى  ،ُمث أَقـْ

فـََلْم يَْأِت َمْسِجَدُه َحىت  ،َفأَْنَشَأ اللُه َسَحابًَة فـََرَعَدْت َوبـََرَقْت ُمث أَْمَطَرْت بِِإْذِن اللهِ  .رَْكَعتَـْنيِ 
َحىت َبَدْت َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلَم فـََلما رََأى ُسْرَعتَـُهْم ِإَىل اْلِكن َضِحَك  ،َساَلِت السُيولُ 
قَاَل أَبُو َداُوَد { .}َأْشَهُد َأن اللَه َعَلى ُكل َشْىٍء َقِديٌر َوأَنى َعْبُد اللِه َوَرُسولُهُ  :نـََواِجُذُه فـََقالَ 

ينِ ( َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِإْسَناُدُه َجيٌد أَْهُل اْلَمِديَنِة يـَْقَرُءوَن  ٌة َهلُمْ )  َمِلِك يـَْوِم الدَهَذا احلَِْديَث ُحج قال األلباين . َوِإن
  .}يف إرواء الغليلغريب اسناده جيد، وحسنه يف صحيح أيب داود ويف ختريج مشكاة املصابيح و : يف التوسل

  879 :الحديث رقم        

ُهما -اسَ بّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ          َصلى اُهللا َعَليِه  - ِيب الن  اءِ قَ سْ تِ اسْ  نْ عَ  لَ ا ُسئِ مّ لَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُمَتواِضعًا ُمَتَضرعاً َخَرَج ُمَتَبذًال {-َصلى اللُه َعَليِه َوَسلمَ  -ِإن َرُسوَل اللهِ  :الَ قَ فَـ  - َوَسلمَ 

َلْم َيْخُطْب ُخْطَبَتُكْم َهِذهِ  ،َحتى أََتى الُمَصلى َوَلِكْن َلْم يـََزْل ِفي الدَعاِء َوالتَضرِع  ،فـَ
   .}رواه أبو داود والرتمذي بإسناد حسن{. }َوَصلى رَْكَعَتيِن َكَما َكاَن ُيَصلي ِفي الِعيدِ  ،َوالتْكِبيرِ 

  880 :الحديث رقم        
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 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى -النِيب  رََأى أَنهُ  اللْحِم، أيب َبِين  َمْوَىل  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُعَمْريٍ  َعنْ         
 رَاِفًعا َيْسَتْسِقي َيْدُعو قَاِئًما، الزْورَاءِ  ِمنَ  َقرِيًبا الزْيِت، َأْحَجارِ  ِعْندَ  َيْسَتْسِقي {- َوَسلمَ 
  .}رواه أبو داود وصححه األلباين يف صحيح أيب داود{. }رَْأَسهُ  ِبِهَما ُيَجاِوزُ  َال  َوْجِهِه، ِقَبلَ  َيَدْيهِ 

  881: الحديث رقم        

َكاَن ِإَذا { -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأن ُعَمَر ْبَن اَخلطابِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -سٍ نَ أَ  نْ عَ         
اللُهم ِإنا ُكنا نـَتَـَوسُل ِإلَيَك بَِنِبينا : اْسَتْسَقى بِالَعباِس ْبِن َعْبِد الُمطِلِب فـََقالَ َقَحطُوا 

َتْسِقيَـَنا، َوِإنا نـَتَـَوسُل ِإلَْيَك ِبَعم نَِبينا فَاْسِقَنا، قَالَ  ُيْسَقْونَ : فـَ   .}رواه البخاري{. }فـَ

  882 :الحديث رقم        

اْسَتْسَقى فََأَشاَر  {-َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  -َأن النِىب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أََنسٍ         
 .}رواه مسلم{. }ِبَظْهِر َكفْيِه ِإَلى السَماءِ 

  883 :الحديث رقم        

 اءِ قً سْ تِ سْ  االِ ا ِيف عَ دَ  -َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ  -َأن النِىب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رٍ ابِ جَ  نْ عَ         
َر آِجلٍ {:الَ قَ فَـ  َر َضار َعاِجًال َغيـْ رواه أبو داود {. }اللُهم اْسِقَنا َغْيثًا ُمِغيثًا َمرِيًئا نَاِفًعا َغيـْ

 .}والبيهقي بإسناد صحيح

  884 :الحديث رقم        
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 - َكاَن َرُسوُل اللهِ  :الَ قَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - هِ د جَ  نْ عَ  يهِ بِ أَ  نْ عَ  بٍ يْ عَ شُ  نِ رو بْ مْ عَ  نْ عَ         
اللُهم اْسِق ِعَباَدَك َوبـََهاِئَمَك َواْنُشْر رَْحَمَتَك  {:ِإَذا اْسَتْسَقى قَالَ  -َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ 
 .}بإسناد حسنرواه أبو داود والبيهقي {. }َوَأْحِى بـََلَدَك اْلَميتَ 

  885 :الحديث رقم        

 اْ  مٍ يْ تَـ  نِ بْ  بادَ عَ  نْ عَ         
ْ
َصلى اهللاُ  -رَأَْيُت النِيب  :الَ قَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - مهِ عَ  نْ  عَ ِين زِ اَ مل

َلَة َيْدُعوَحوَل ِإَلى الناِس َظْهَرُه َواْستَـْقَبَل {َم َخرََج َيْسَتْسِقي، يـَوْ  - َعَليِه َوَسلمَ  . }اْلِقبـْ
  .}رواه البخاري ومسلم{

  886 :الحديث رقم        

اِزِين َعْن         
َ
َصلى اهللاُ  -َخرََج َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْبِد اللِه ْبِن َزْيٍد امل

َلَة، َفَجَعَل ِإَلى الناِس {يـَْوًما َيْسَتْسِقي، -َعَلْيِه َوَسلمَ  َظْهَرُه َيْدُعو اَهللا، َواْستَـْقَبَل اْلِقبـْ
   .}البخاري ومسلم رواه{. }َوَحوَل ِرَداَءُه، ثُم َصلى رَْكَعتَـْينِ 

  887 :الحديث رقم        

ِمْن بَاٍب  َأن َرُجًال َدَخَل اْلَمْسِجَد يـَْوَم ُمجَُعٍة  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
، فَاْستَـْقَبَل َرُسوَل قَائٌِم َخيُْطبُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكاَن َحنَْو َداِر اْلَقَضاِء َوَرُسوُل اللهِ 

ِت يَا َرُسوَل اللِه، َهَلَكِت اْألَْمَواُل َوانـَْقَطعْ : قَاِئًما، ُمث قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 
اللُهم {:َيَدْيِه ُمث قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -السُبُل فَادُْع اللَه يُِغيثـَُنا، فـََرَفَع َرُسوُل اللهِ 

َوَال  َوَال َواللِه َما نـََرى ِيف السَماِء ِمْن َسَحابٍ : قَاَل أََنسٌ . َنا، اللُهم َأِغثْـَنا، اللُهم َأِغثْـَناثْـ َأغِ 
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نَـَنا َوبـَْنيَ َسْلٍع ِمْن بـَْيٍت َوَال َداٍر، قَالَ  َفطََلَعْت ِمْن َورَائِِه َسَحابٌَة ِمْثُل التـْرِس : قـََزَعًة، َوَما بـَيـْ
َرُجٌل  فـََلما تـََوسَطِت السَماَء انـَْتَشَرْت ُمث أَْمطََرْت، َفَال َواللِه َما رَأَيـَْنا الشْمَس ِستا، ُمث َدَخلَ 

قَاِئٌم َخيُْطُب، فَاْستَـْقبَـَلُه  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِمْن َذِلَك اْلَباِب ِيف اجلُُْمَعِة َوَرُسوُل اللهِ 
: لَ يَا َرُسوَل اللِه َهَلَكِت اْألَْمَواُل َوانـَْقَطَعِت السُبُل فَادُْع اللَه ُميِْسْكَها َعنا، قَا: قَاِئًما فـََقال

َنا، اللُهم : َيَدْيِه ُمث قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََرَفَع َرُسوُل اللهِ  َنا َوَال َعَليـْ اللُهم َحَوالَيـْ
ِيف َفأَقـَْلَعْت َوَخَرْجَنا َمنِْشي : قَالَ . َعَلى اْآلَكاِم َوالظَراِب َوبُطُوِن اْألَْوِديَِة، َوَمَناِبِت الشَجرِ 

متفق {. }َما أَْدرِي: َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك أَُهَو الرُجُل اْألَوُل؟ فـََقالَ : الشْمِس، قَاَل َشرِيكٌ 
  .}عليه

  888 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -اْسَتْسَقى َرُسوُل اللهِ {:قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن زَْيدٍ         
َأْن  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوَعَلْيِه َخِميَصٌة َلُه َسْوَداُء، فََأرَاَد َرُسوُل اللهِ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

َلبَـَها َعَلى َعاتِِقهِ  َيْجَعَلُه َأْعالَها، فـََلما ثـَُقَلْت َعَلْيِه قـَ البخاري مثله عند {. }يَْأُخَذ بَِأْسَفِلَها فـَ
  .}ومسلم والرتمذي وايب داود

  889 :الحديث رقم        

َوَحوَل  {:يهِ فِ وَ  -ملَْ َيْذُكِر الصَالةَ  - َكَذِلكَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن زَْيدٍ         
ِعطَاَفُه األَْيَسَر َعَلى َعاتِِقِه ِرَداَءُه َفَجَعَل ِعطَاَفُه األَْيَمَن َعَلى َعاتِِقِه األَْيَسِر، َوَجَعَل 

، وصححه األلباين يف رواه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح{. }-َعز َوَجل  -األَْيَمِن ثُم َدَعا اللهَ 
 .}صحيح أيب داود
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  890 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َرُسوِل اللهِ َأَصابـََنا َوَحنُْن َمَع : قال - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنسٍ         
. ثـَْوبَُه َحىت َأَصابَُه ِمَن اْلَمطَرِ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َمطٌَر َفَحَسَر َرُسوُل اللهِ  - َوَسلمَ 
 .}رواه مسلم{. }تـََعاَلىألَنُه َحِديُث َعْهٍد ِبَربِه : ِملَ َصنَـْعَت َهَذا؟ قَالَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ : فـَُقْلَنا

  891 :الحديث رقم        

ُهما - اسَ ب عَ  نِ ابْ  نْ عَ          ا َكاَن ِإذَ   -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِيب ن لَأن ا -َرِضَي اللُه َعنـْ
َونـَزْلَنا ِمَن : ويقول. َأْخرِِجي ثَِياِبي يَا َجارِيَة، َأْخرِِجي َسْرِجي، {:أَْمَطَرِت السَماُء يـَُقولُ 

 .}رواه البخاري يف األدب املفرد بإسناد صحيح{. }السَماِء َماًء ُمَبارَكاً 

  892 :الحديث رقم        

للُهم أ{:ولُ قُ يَـ َكاَن   - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -سٍ نَ أَ  نْ عَ         
َنا، اللُهم َعَلى اآلَكاِم َوالظَراِب َوبُطُوِن اَألْوِديَِة َوَمَناِبِت الشَجرِ  َنا َوال َعَليـْ رواه {. }َحَوالَيـْ

  .}البخاري ومسلم

  893 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -اللهِ َصلى لََنا َرُسوُل : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ِين هَ اجلُ  دٍ الِ خَ  نِ بْ  دَ يْ زَ  نْ عَ         
َلِة، فـََلما اْنَصَرَف أَقـَْبَل  - َعَلْيِه َوَسلمَ  َصَالَة الصْبِح بِاحلَُْدْيِبَيِة َعَلى ِإْثِر َمسَاٍء َكاَنْت ِمْن الليـْ

َأْصَبَح ِمْن : قَالَ  .اللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ : ؟ قَاُلواَهْل َتْدُروَن َماَذا قَاَل رَبُكمْ {:َعَلى الناِس فـََقالَ 
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ُمِطْرنَا ِبَفْضِل اللِه َورَْحَمِتِه َفَذِلَك ُمْؤِمٌن ِبي : ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ِبي وََكاِفٌر، فََأما َمْن قَالَ 
  .}رواه البخاري ومسلم{. }وََكاِفٌر بِاْلَكوَْكبِ 

  894 :الحديث رقم        

ا نَ قِ اسْ  م هُ الل { :الَ قَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرٍ         
رواه أمحد يف مسنده {. }ضار  رَ يْـ عاً غَ افِ ٍث، نَ ائِ رَ  رَ يْـ ًال غَ اجِ بقاً عَ قًا طَ دَ يعاً غَ رِ ياً مَ رِ غيثاً مَ ثاً مَ يْ غَ 

هذا حديث صحيح إسناده على شرط : الكربى، ورواه احلاكم يف املستدرك وقالوابن ماجة والبيهقي يف السنن 
ز بن أسد العمي الثقة الثبت قد رواه، عن شعبة بإسناده، عن مرة بن كعب، ومل يشك فيه، ومرة بن  و  ،الشيخني

  .}كعب البهزي صحايب مشهور ، وصححه األلباين

  895: الحديث رقم        

  - َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -اللهِ  َرُسولُ  َكانَ : قَاَلتْ  - اَرِضَي اللُه َعنـْهَ  -َعاِئَشةَ  َعنْ         
 َلُه، َفِقيلَ  َعْنُه، ُسريَ  ُمِطرَ  ِإَذا َحىت  َوأَْدبـََر، َوأَقـَْبلَ  َعَلْيِه، َذِلكَ  اْشَتد  ،َورِيحٍ  قـََرتٍ  يـَْومُ  َكانَ  ِإَذا

  .}رواه أمحد والبخاري ومسلم وابن ماجة{. }أُمِتي َعَلى ُسلطَ  َعَذابًا، َيُكونَ  َأنْ  َخِشيتُ {:فـََقالَ 

  

  اهَ لُ ضْ فَ وَ  ةِ ارَ خَ تِ سْ اْإلِ  ةُ َال صَ 

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبوا َشْيًئا َوُهَو  :قال تعاىل         َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ
ُتْم َال تـَْعَلُموَن    .}سورة البقرة{ )216(َشر َلُكْم َواللُه يـَْعَلُم َوأَنـْ
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ًرا َكِثيًرا  :قال تعاىلو          سورة {) 19(فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَيْجَعَل اللُه ِفيِه َخيـْ
  .}النساء

  896: الحديث رقم        

يـَُعلُمَنا  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َكاَن َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َجاِبرٍ  َعنْ         
إَذا َهم َأَحدُُكْم بِاَألْمِر {:- االْسِتَخاَرَة ِيف األُُموِر ُكلَها َكَما يـَُعلُمَنا السوَرَة ِمْن اْلُقْرآِن يـَُقولُ 

ْليَـرَْكْع رَْكَعتَـْيِن ِمْن َغْيِر اْلَفرِيَضِة ثُم لِيَـُقلْ  تَـْقِدُرَك َوَأسْ  ،اللُهم إني َأْسَتِخيُرَك ِبِعْلِمكَ : فـَ
َوأَْنَت  ،َوتـَْعَلُم َوال َأْعَلمُ  ،َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظيِم فَِإنَك تـَْقِدُر َوال َأْقِدرُ  ،ِبُقْدرَِتكَ 

ٌر ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة  اللُهم إْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأن َهَذا اَألْمرَ  ،َعالُم اْلغُُيوبِ  َخيـْ
اللُهم  ،فَاْقُدْرُه ِلي َوَيسْرُه ِلي ثُم بَاِرْك ِلي ِفيهِ  ،َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلهِ  :-َأْو قَالَ  - َأْمِري

 :- َأْو قَالَ  -َوِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأن َهَذا اَألْمَر َشر ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري
َر َحْيُث َكانَ  ،ُه َعني َواْصرِْفِني َعْنهُ فَاْصرِفْ  ،َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلهِ  ثُم  ،َواْقُدْر ِلي اْلَخيـْ

  .}َرَواُه اْلُبَخارِي { .}َوُيَسمي َحاَجَتهُ . اْرِضِني ِبهِ 

  . }ثُم َرضِني ِبهِ {:ةِ ايَ وَ َوِيف رِ         

  

  مِ زْ عَ لْ اوَ  ابِ بَ حْ تِ سْ اْإلِ  نَ يْ بَـ  رٍ تْ وِ الْ  ةُ َال صَ 

  897 :رقمالحديث         
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         ُه َعْنهُ  -َعْن َعِليقَالَ  -َرِضَي الل : ِيبمَ  -قَاَل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللُه تـََعاَلى {:-َصلالل
أبو داود والنسائي و  أمحد والرتمذي وابن ماجة رواه{. }ِوتْـٌر ُيِحب اْلوِتْـَر، َوَأْوِتُروا يَا َأْهَل اْلُقْرآن

  .}األلباينوصححه 

  898 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اْلِغَفارِي ةَ رَ صْ بَ  َعْن َأيب        
ِإَلى َصَالِة ِإن اَهللا زَادَُكْم َصَالًة َوِهَي اْلوِتْـُر، َفَصلوَها ِفيَما بـَْيَن َصَالِة الِعَشاِء {

والطرباين يف املعجم ورواه احلاكم يف مستدركه، وصحح إسناَده األلباين  رواه اإلمام أمحد يف مسنده{ .}الَفْجرِ 
  .}السلسلة الصحيحة: إرواء الغليل، ويف: يف

  899 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َعْنهُ َرِضَي اللُه  -َعْن َخارَِجَة ْبِن ُحَذاَفَة اْلَعَدِوي        
ٌر َلُكْم ِمْن ُحْمِر النـَعِم،  َقْد َأَمدُكُم اهللاُ  {:- َوَسلمَ  َلَة ِبَصالٍَة ِهَي َخيـْ َما : فـَُقْلتُ : قَالَ الليـْ

أخرجه أمحد  {. }طُُلوِع اْلَفْجرِ الوِتْـُر ِفيَما بـَْيَن َصَالِة الِعَشاِء ِإَلى  :ِهي يَا َرُسوَل اِهللا؟ قَالَ 
  .}وصححه حمققو املسند، املوسوعة احلديثية

  900: الحديث رقم        

ُيْصِبُح  {-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلمَ  -َكاَن النِيب :-َرِضَي اللُه َعْنها - ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ         
  .}اإلرواء: جممع الّزوائد، وصّححه األلباّين يف: والبيهقّي وحّسنه اهليثمّي يفرواه أمحد وعبد الّرزّاق { .}فـَُيوِترُ 

  901 :الحديث رقم        
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         ُه َعْنهُ  -َعْن َعِليقَالَ  -َرِضَي الل : ِيبمَ  -قَاَل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَال ِوتْـَراِن {:-َصل
َلةٍ    .}صحيح اجلامع: والّرتمذّي والّنسائّي وأمحد والبيهقّي وصّححه األلباّين يفرواه أبو داود { .}ِفي لَيـْ

  902 :الحديث رقم        

ُهما -رَ مَ عُ  نِ بْ ا نْ عَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
   .}رواه أمحد والبخارّي ومسلم وأبو داود والبيهقيّ { .}ِوتْـًرااْجَعُلوا آِخَر َصالَِتُكْم بِاللْيِل {

  903 :الحديث رقم        

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يّ رِ دْ اخلُ  يدٍ عِ يب سَ أَ  نْ عَ         
صحيحه وابن خزمية واحلاكم وعبد ابن حبّان يف  رواه{ .}ِوتْـَر َلهُ َمْن َأْدَرَك الصْبَح َوَلْم يُوِتْر َفَال {

  .}اإلرواء :املستدرك ووافقه الّذهّيب، وصححه كذلك األلباّين يف: واحلديث صححه احلاكم يف. الّرزّاق والطّيالسيّ 

  904 :الحديث رقم        

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -قرّة نِ بْ  ةَ يَ اوِ عَ مُ  نْ عَ         
  .}الّسلسلة الّصحيحة: رواه الّطرباّين وعبد الّرزّاق وحسنه األلباّين يف{ .}ِإنَما الوِتْـُر بِاللْيلِ {

  905 :الحديث رقم        

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب َسِعيٍد اخلُْدرِيّ         
ْلُيَصلِه ِإَذا ذََكَرهُ { رواه أبو داود والّرتمذّي وابن ماجه والّدارقطّين { .}َمْن نَاَم َعْن ِوْترِِه َأْو َنِسَيُه فـَ

  .}اإلرواء: والبيهقّي، وصّححه األلباّين يف
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  906 :الحديث رقم        

َمْن َخاَف  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - رٍ ابِ جَ  نْ عَ         
ْلُيوِتْر آِخَر اللْيِل فَإِ  ْلُيوِتْر َأوَلُه َوَمْن َطِمَع َأْن يـَُقوَم آِخَرُه فـَ ن َأْن ال يـَُقوَم ِمْن آِخِر اللْيِل فـَ

 رواه مسلم{. }ْيِل َمْشُهوَدٌة َوَذِلَك َأْفَضلُ َصالَة آِخِر الل{.   

  907 :الحديث رقم        

ُهما -رَ مَ عُ  نِ ابْ  نِ عَ                 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َصلى رَْكَعًة َواِحَدًة ُتوِتُر َلُه َما  ،فَِإَذا َخِشَي َأَحدُُكْم الصْبحَ  ،َصالُة اللْيِل َمثْـَنى َمثْـَنى {

  .   }رواه البخاري ومسلم{. }َقْد َصلى

  908 :الحديث رقم        

نَاَم َمْن  {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -سٍ نَ أَ  نْ عَ         
رواه البخارّي ومسلم وأبو داود والّنسائّي والّرتمذّي وابن { .}َعْن َصَالٍة َأْو َنِسيَـَها فـَْلُيَصلَها ِإَذا ذََكَرَها

  . }ماجه

  909 :الحديث رقم        

َهاَرِضَي اللُه  - ةَ شَ ائِ عَ َعْن          ُيَصلي  كانَ  {-َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -النِيب  أن  -َعنـْ
َيْذُكُر اللَه َوَيْحَمُدُه َوَيْدُعوهُ  ،ِتْسَع رََكَعاٍت ال َيْجِلُس ِفيَها ِإال ِفي الثاِمَنةِ  َهُض  ،فـَ ثُم يـَنـْ

َيْذُكُر اللَه َوَيْحَمُدُه َوَيْدُعوهُ  ،ثُم يـَُقوُم فـَُيَصل التاِسَعةَ  ،َوال ُيَسلمُ  ثُم ُيَسلُم  ،ثُم يـَْقُعُد فـَ
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  .}رواه مسلم{. }َتْسِليًما ُيْسِمُعَنا

  910 :الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشةَ          َكاَن { -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك أن النِيب    -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُيَصلي َما بـَْيَن َأْن يـَْفُرَغ ِمْن َصالِة اْلِعَشاِء َوِهَي الِتي َيْدُعو الناُس اْلَعَتَمَة ِإَلى اْلَفْجِر 

َها ِبَواِحَدٍة ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة     .}والرتمذي وغريهم مسلمأمحد والبخاري و رواه {. }يُوِتُر ِمنـْ

  911 :الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          ِمْن ُكل { -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َكَذِلَك أن النِيب    -َرِضَي اللُه َعنـْ
تَـَهى ِوتْـُرُه ِإَلى السَحرِ   مسلمالبخاري و رواه {. }اللْيِل َأْوتـََر ِمْن َأوِلِه َوَأْوَسِطِه َوآِخرِِه، فَانـْ

  .}وغريمها

  912 :الحديث رقم        

َكاَن { -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َكَذِلَك أن النِيب   - َرِضَي اللُه َعنـَْها -َعْن َعاِئَشةَ         
يُوِتُر ِمْن َذِلَك ِبَخْمٍس، الَيْجِلُس ِفي َشْيٍء إال ِفي : ُيَصلي ِمْن اللْيِل َثالَث َعْشَرَة رَْكَعةً 

   .}رواه مسلم{. }آِخرَِها

  913 :الحديث رقم        

 رُ وتِ يُ  كانَ {- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن النِيب  - َرِضَي اللُه َعنـَْها -ةَ مَ لَ سَ  م أُ  نْ عَ         
  .}رواه النسائي، وصححه األلباين{. }يمٍ لَ سْ تَ بِ  ن هُ نَـ يْـ بَـ  لُ صِ فْ يَـ  ، الَ سٍ مْ خَ بِ  وْ أَ  عٍ بْ سَ بِ 
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  914 :الحديث رقم        

ُهما  -ي لِ عَ  نِ بْ  نِ سَ احلَْ  نِ عَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -اهللاِ  ولُ سُ  رَ ِين مَ ل عَ  :قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َعافـَْيَت، اللُهم اْهِدِني ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفِني ِفيَمْن {:رِ تْ وِ  الْ ِيف  ن وهلُُ قُ أَ  اتٍ مَ لِ كَ - َوَسلمَ 

َوتـََولِني ِفيَمْن تـََولْيَت، َوبَاِرْك ِلي ِفيَما َأْعطَْيَت، َوِقِني َشر َما َقَضْيَت، فَِإنَك تـَْقِضي َوالَ 
يـُْقَضى َعَلْيَك، ِإنُه َال َيِذل َمْن َوالَْيَت، َوَال يَِعز َمْن َعاَدْيَت، تـََبارَْكَت رَبـَنا َوتـََعالَْيَت، الَ 

  .}أخرجه أبو داود والنسائي وصححه األلباين يف اإلرواء رواه أبو داود{. }ْنَجى ِمْنَك ِإال ِإلَْيكَ مَ 

  915 :الحديث رقم        

 كانَ - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -بٍ الِ يب طَ أَ  نِ بْ  ي لِ عَ  نْ عَ         
اللُهم ِإني َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِبُمَعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك، {:هِ رِ تْ وِ  رِ  آخِ ِيف  ولُ قُ يَـ 

نَـْيَت َعَلى نـَْفِسكَ   رواه الرتمذي{. }َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك، َال ُأْحِصي ثـََناًء َعَلْيَك، أَْنَت َكَما أَثـْ

  .}وصححه األلباين يف اإلرواء

   وءِ ضُ وُ الْ  اتَ عَ كْ َر 

  916: الحديث رقم        

 َصلى اللُه َعَلْيهِ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َزْيَد ْبِن َخاِلَد اجلَُْهِين ْن عَ         
ُغِفَر لَُه َما تـََقدَم  ،ثُم َصلى رَْكَعتَـْيِن َلْم َيْسُه ِفيِهَما ،َمْن تـََوضَأ فََأْحَسَن اْلُوُضوءَ {:- مَ ل سَ وَ 

 .- رضي اهللا عنه - كله عن عقبة بن عامر  ،أمحد أبو داود ابن خزمية واحلاكم يف املستدركرواه { .}ِمْن َذْنِبهِ 
  .}حسن صحيح: وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب
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  917: الحديث رقم        

تـََوضأَ، َفأَفـْرََغ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رَأَْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفانَ : أَبَاٍن قَالَ  ْبنِ  َعْن ُمحْرَانَ         
َىن َعَلى َيَدْيِه َثالثًا فـََغَسَلُهَما، ُمث َمْضَمَض َواْستَـْنثـََر، ُمث َغَسَل َوْجَهُه َثالثًا، ُمث َغَسَل َيَدُه اْلُيمْ 

 َغَسَل َقَدَمُه اْلُيْمَىن َثالثًا،  ِإَىل اْلِمْرَفِق َثالثًا، ُمث َمَسَح ِبرَْأِسِه، ُمث َغَسَل اْلُيْسَرى ِمْثَل َذِلَك، ُمث
تـََوضَأ َحنَْو ُوُضوِئي،  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - رَأَْيُت الرُسولَ : ُمث اْلُيْسَرى ِمْثَل َذِلَك، ُمث قَالَ 

ُوُضوِئي َهَذا، ثُم َصلى رَْكَعتَـْيِن ال ُيَحدُث ِفيِهَما نـَْفَسُه، ُغِفَر َلُه َما  َمْن تـََوضأَ {:ُمث قَالَ 
َم ِمْن َذْنِبهِ  رواه مالك وأمحد والبخاري ومسلم وغريهم {. }تـََقد{.  

  918: الحديث رقم        

قَاَل  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اهللاِ  ولَ سُ أن رَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ َأيب هُ  نْ عَ         
ثِْني بَِأْرَجى َعَمٍل َعِمْلَتُه ِفي اإلْسَالِم، فَإني َسِمْعُت َدف نـَْعَلْيَك  {:لِِبَاللٍ  يَا ِبَالُل، َحد

ُهورًا ِيف َما َعِمْلُت َعَمًال أْرَجى ِعْندي ِمْن َأين ملَْ أَتَطهْر طُ : قَالَ  .بـَْيَن َيَدي في الَجنةِ 
متفٌق َعَلْيِه، وهذا {. }َساَعٍة ِمْن لَْيٍل أَْو نـََهاٍر، ِإال َصلْيُت ِبَذِلَك الطُهوِر َما ُكِتَب ِيل أْن ُأَصلي

  .}لفظ البخاري

  

  مِ َال سْ اْإلِ  انُ هَ رْ بُـ  اقُ فَ نْـ اْإلِ  وِ أَ  اةُ كَ لز اَ َفرِيَضُة 

َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكل َشْيٍء َفَسَأْكتُبـَُها لِلِذيَن يـَتـُقوَن َويـُْؤتُوَن الزَكاَة  :قال تعاىل        
 .}سورة األعراف{ )156(َوالِذيَن ُهْم ِبَآيَاتَِنا يـُْؤِمُنوَن 
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يِن َونـَُفصُل  :قال تعاىلو          َكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِفي الدَالَة َوَآتـَُوا الزفَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الص
 .}سورة التوبة{) 11(اْآلَيَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن 

َوَأَمُروا  الِذيَن ِإْن َمكناُهْم ِفي اْألَْرِض َأقَاُموا الصَالَة َوَآتـَُوا الزَكاةَ  :قال تعاىلو         
  .}سورة احلج{بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلِه َعاِقَبُة اْألُُموِر 

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا  :قال تعاىلو          َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدلِيَـْعُبُدوا الل َوَما أُِمُروا ِإال
 .}سورة البينة{) 5(الصَالَة َويـُْؤُتوا الزَكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَمِة 

َوَأِقْمَن الصَالَة َوَآتِيَن الزَكاَة َوَأِطْعَن اللَه َوَرُسوَلُه ِإنَما يُرِيُد اللُه : قال تعاىلو         
  .}سورة األحزاب{) 33(لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهرَُكْم َتْطِهيًرا 

يِهْم ِبَها َوَصل َعَلْيِهْم ِإن  :قال تعاىلو          ُرُهْم َوتـُزَك ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطه
 .}سورة التوبة{) 103(َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللُه َسِميٌع َعِليٌم 

ما َرزَقْـَناُهْم ِسرا ُقْل لِِعَباِدَي الِذيَن َآَمُنوا يُِقيُموا الصَالَة َويـُْنِفُقوا مِ  :قال تعاىلو         
ْبِل َأْن يَْأِتَي يـَْوٌم َال بـَْيٌع ِفيِه َوَال ِخَالٌل    .}سورة ابراهيم{) 31(َوَعَالنَِيًة ِمْن قـَ

يَـُقــوَل  :قــال تعــاىلو          ْبــِل َأْن يَــْأِتَي َأَحــدَُكُم اْلَمــْوُت فـَ َنــاُكْم ِمــْن قـَ َوأَْنِفُقــوا ِمــْن َمــا َرزَقـْ
َر اللــُه  )10(َرب لَـْوَال َأخْرتَنِـي ِإلَـى َأَجـٍل َقرِيـٍب فََأصــدَق َوَأُكـْن ِمـَن الصـاِلِحيَن  َولَـْن يـُـَؤخ

  .}سورة املنافقون{ )11(يٌر ِبَما تـَْعَمُلوَن نـَْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها َواللُه َخبِ 

ْبِل َأْن يَْأِتَي يـَْوٌم َال  :قال تعاىلو          َناُكْم ِمْن قـَ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا أَْنِفُقوا ِمما َرزَقـْ
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  .}البقرة سورة{) 254(بـَْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌة َوَال َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظاِلُموَن 
َلْن تـََناُلوا اْلِبر َحتى تـُْنِفُقوا ِمما ُتِحبوَن َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإن اللَه  :قال تعاىلو         

  .}سورة أل عمران{) 92(ِبِه َعِليٌم 

نَـُهْم َوِمما  :قال تعاىلو          َوالِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِهْم َوَأقَاُموا الصَالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
َناُهْم يـُْنِفُقوَن    .}سورة الشورى{) 38(َرزَقـْ

ُفِسُكْم َوَما تـُْنِفُقوَن ِإال ابِْتَغاَء َوْجِه اللِه َوَما  :قال تعاىلو          َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِألَنـْ
ُتْم َال ُتْظَلُموَن    .}سورة البقرة{) 272(تـُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر يـَُوف ِإلَْيُكْم َوأَنـْ

ْنِفقُ  :قال تعاىلو          ُتْم َهُؤَالِء ُتْدَعْوَن لِتـُ وا ِفي َسِبيِل اللِه َفِمْنُكْم َمـْن يـَْبَخـُل َوَمـْن َهاأَنـْ
ــُتُم اْلُفَقــَراُء َوِإْن تـَتَـَولــْوا َيْســَتْبِدْل قـَوْ  ًمــا يـَْبَخــْل فَِإنَمــا يـَْبَخــُل َعــْن نـَْفِســِه َواللــُه اْلَغنِــي َوأَنـْ

رَُكْم ثُم َال َيُكونُوا َأْمثَاَلُكْم    .}سورة حممد{) 38(َغيـْ

َوالِذيَن َيْكِنُزوَن الذَهَب َواْلِفضَة َوَال يـُْنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اللِه  :قال تعاىلو         
َها ِفي نَاِر َجَهنَم فـَُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم  )34(فـََبشْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  يـَْوَم ُيْحَمى َعَليـْ

ُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن  َوُجُنوبـُُهْم َوظُُهورُُهْم َهَذا َما َكنَـْزُتمْ    .}سورة التوبة{) 35(ِألَنـْ

َها َواْلُمَؤلَفِة  :قال تعاىلو          ِإنَما الصَدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ
ٌم قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللِه َوِاْبِن السِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللِه َواللُه َعِلي

  .}سورة التوبة{) 60(َحِكيٌم 
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  919: الحديث رقم        

َارِي  نْ عَ          ُه َعْنهُ  -َأيب َكْبَشَة اْألَمنهِ  -َرِضَي اللُه مسََِع َرُسوَل الله َعَلْيِه  - أَنى اللَصل
ُثُكْم َحِديثًا فَاْحَفظُوُه، { :يـَُقولُ  - َوَسلمَ  َوُأَحد ،َما نـََقَص َماُل  :قَالَ َثَالثٌَة أُْقِسُم َعَلْيِهن

َتَح َعْبٌد  َها ِإال زَاَدُه اللُه ِعزا، َوَال فـَ َعْبٍد ِمْن َصَدَقٍة، َوَال ظُِلَم َعْبٌد َمْظَلَمًة َفَصبَـَر َعَليـْ
َتَح اللُه َعَلْيِه بَاَب فـَْقرٍ  ُثُكْم َحِديثًا فَا ، َأْو َكِلَمًة َحنَْوَها،بَاَب َمْسأََلٍة ِإال فـَ ْحَفظُوُه، َوُأَحد

َيا ِألَْربـََعِة نـََفٍر؛ َعْبٍد َرزََقُه اللُه َماًال َوِعْلًما فـَُهَو يـَتِقي ِفيِه رَبُه، َوَيِصُل ِفي: قَالَ  نـْ َما الدِه ِإن
َوَلْم يـَْرزُْقُه َماًال رَِحَمُه، َويـَْعَلُم لِلِه ِفيِه َحقا، فـََهَذا بَِأْفَضِل اْلَمَناِزِل، َوَعْبٍد َرزََقُه اللُه ِعْلًما 

َلْو َأن ِلي َماًال َلَعِمْلُت ِبَعَمِل ُفَالٍن، فـَُهَو بِِنيِتِه، فََأْجُرُهَما : فـَُهَو َصاِدُق النـيِة، يـَُقولُ 
ٍم، َال يـَتِقي َسَواٌء، َوَعْبٍد َرزََقُه اللُه َماًال، َوَلْم يـَْرزُْقُه ِعْلًما فـَُهَو َيْخِبُط ِفي َماِلِه ِبَغْيِر ِعلْ 

ْم ِفيِه رَبُه، َوَال َيِصُل ِفيِه رَِحَمُه، َوَال يـَْعَلُم لِلِه ِفيِه َحقا، فـََهَذا بَِأْخَبِث اْلَمَناِزِل، َوَعْبٍد لَ 
، فـَُهَو َلْو َأن ِلي َماًال َلَعِمْلُت ِفيِه ِبَعَمِل ُفَالنٍ : يـَْرزُْقُه اللُه َماًال َوَال ِعْلًما، فـَُهَو يـَُقولُ 

اسناده : ، وقال األلباين يف مشكاة املصابيححديث صحيح: رواه الرتمذي وقال{. }بِِنيِتِه َفِوْزرُُهَما َسَواءٌ 
  .}-رضي اهللا عنهما -وعن أيب كبشة ،جلامع عن عبد الرمحن بن عوفصحيح، وصححه كذلك يف صحيح ا

  920 :الحديث رقم      

يا َرُسوَل اِهللا، َأْخِربِْين : َأن َرُجًال قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -األَْنَصارِيّ َعْن َأِيب أَيوَب         
 َة، فـََقاَل النيبمَ  -ِبَعَمٍل يُْدِخُلين اجلَنُه َعَلْيِه َوَسلى اللتعُبُد اَهللا ال ُتْشِرُك بِه شيًئا، { :-َصل

  .}رواه البخاري ومسلم{. }الرِحمَ وتُقيُم الصالَة، َوتـُْؤِتي الزكاَة، َوَتِصُل 
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  921 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -َأن أَْعرَابِيا َجاَء ِإَىل َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
تـَْعُبُد اللَه { :يَا َرُسوَل اللِه، ُدلِين َعَلى َعَمٍل ِإَذا َعِمْلُتُه َدَخْلُت اْجلَنَة، قَالَ : فـََقالَ  - َوَسلمَ 

، َال ُتْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوتُِقيُم الصَالَة اْلَمْكُتوبََة، َوتـَُؤدي الزَكاَة اْلَمْفُروَضَة، َوَتُصوُم رََمَضانَ 
، قَاَل . نـَْفِسي بَِيِدِه، َال أَزِيُد َعَلى َهَذا َشْيًئا أَبًَدا، َوَال أَنـُْقُص ِمْنهُ َوالِذي : قَالَ  ا َوىلفـََلم
 ِيبمَ  - النُه َعَلْيِه َوَسلى اللِة، فَـْليَـْنظُْر ِإَلى  َمنْ : -َصلُه َأْن يـَْنظَُر ِإَلى رَُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَجنَسر
  .}البخاري ومسلمرواه أمحد و {. }َهَذا

  922: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : الَ َكَذِلَك ق -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رَةَ َعْن َأِيب ُهَريْـ         
َها َحقَها، ِإال ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة {:- َوَسلمَ  َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َوال ِفضٍة ال يـَُؤدي ِمنـْ

َها ِفي نَاِر َجَهنَم، فـَُيْكَوى ِبَها َجْنُبُه َوَجِبيُنُه  ُصفَحْت َلُه َصَفاِئُح ِمْن نَاٍر، فَُأْحِمَي َعَليـْ
َلُه ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة، َحتى يـُْقَضى  َوَظْهُرُه، ُكلما رُدْت ُأِعيَدتْ 

هَ  ا بـَْيَن اْلِعَباِد، فـَيَـَرى َسِبيَلُه  ِإما ِإَلى اْلَجنِة َوِإما ِإَلى الناِر، َوال َصاِحِب ِإِبٍل ال يـَُؤدي ِمنـْ
ْرَقٍر َأْوفـََر  َحقَها، َوِمْن َحقَها َحَلبـَُها يـَْوَم ِوْرِدَها، ِإال ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة ُبِطَح َلُه ِبَقاٍع قـَ

َواِهَها، ُكلَما َمر َعَلْيهِ  َها َفِصيال َواِحًدا َتَطُؤُه بَِأْخَفاِفَها، َوتـََعضُه بِأَفـْ  َما َكاَنْت، ال يـَْفِقُد ِمنـْ
ْقَدارُُه َخْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة، َحتى يـُْقَضى بـَْيَن ُأوالَها رُد َعَلْيِه ُأْخَراَها ِفي يـَْوٍم َكاَن مِ 

اْلِعَباِد، فـَيَـَرى َسِبيَلُه ِإما ِإَلى اْلَجنِة َوِإما ِإَلى الناِر، َوال َصاِحَب بـََقٍر َوال َغَنٍم ال يـَُؤدي 
َها َحقَها، ِإال ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة ُبِطَح َلُه ِبَقاٍع  َها َشْيًئا لَْيَس ِفيَها ِمنـْ قـَْرَقٍر ال يـَْفِقُد ِمنـْ
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َعْقَصاُء َوال َجْلَحاُء َوال َعْضَباُء تـَْنِطُحُه ِبُقُروِنَها، َوَتَطُؤُه بَِأْظالِفَها، ُكلما َمر َعَلْيِه ُأوالَها 
تى يـُْقَضى بـَْيَن اْلِعَباِد، رُد َعَلْيِه ُأْخَراَها ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة، حَ 

  .}وأبو داود وغريهم البخاري ومسلمأمحد و رواه {. }فـَيَـَرى َسِبيَلُه ِإما ِإَلى اْلَجنِة َوِإما ِإَلى النار

  923 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - اللهِ قَاَل َرُسوُل : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
َرَع َحتى  {:- َوَسلمَ  َما ِمْن َأَحٍد َال يـَُؤدي زََكاَة َماِلِه ِإال ُمثَل َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُشَجاعًا َأقـْ

َنا َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم . ُيَطوَق ُعنـَُقهُ  َوَال  :ِمْصَداَقُه ِمْن ِكَتاِب اللهِ ُمث قـَرََأ َعَليـْ
َيْحَسَبن الِذيَن يـَْبَخُلوَن ِبَما َآتَاُهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيرًا َلُهْم َبْل ُهَو َشر َلُهْم 

، واللفظ لهحديث صحيح، رواه النسائي وابن خزمية وابن ماجه {. }َسُيَطوُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
  .}وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة ويف صحيح الرتغيب والرتهيب ويف صحيح اجلامع

  924 :الحديث رقم        

ْرَداءِ          ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب الدهِ : قَالَ  -َرِضَي اللمَ  - قَاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل-: 
َمْن َحاَفَظ َعَلى الصَلَواِت : ِبِهن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمَع ِإيَماٍن َدَخَل اْلَجنةِ َخْمٌس َمْن َجاَء {

. َعَلى ُوُضوِئِهن َورُُكوِعِهن َوَمَواِقيِتِهن، َوَأْعَطى الزَكاَة َمَع ِطيِب النـْفِس ِبَها: اْلَخْمسِ 
ُل َذِلَك ِإال ُمْؤِمٌن، َوَصاَم َشْهَر رََمَضاَن، َوَحج َواْيُم اللِه، ال يـَْفعَ : وََكاَن يـَُقولُ : قَالَ 

: يَا َرُسوَل اللِه، َما أََداُء اَألَمانَِة ؟ قَالَ : قَاُلوا. اْلبَـْيَت ِإِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيال، َوَأدى اَألَمانَةَ 
ْأَمِن اْبَن آَدَم َعَلى َشْيٍء ِمْن َأْمِر ِديِنِه َلْم يَ  -َعز َوَجل  -اْلُغْسُل ِمَن اْلَجَنابَِة، فَِإن اللهَ 
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َرَها وأبو داود والبيهقي، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد{ }َغيـْ
 .}والرتهيب

  925 :الحديث رقم        

 ِبَعَملٍ َأخِربِين  ،يَا َرُسوَل اهللاقُلُت : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َجَبلٍ  نِ بْ  َعن ُمَعاذَ         
ٌر َعَلى َمْن  ،َلَقْد َسأَْلَت َعْن َعِظْيمٍ { :قَالَ  ارِ النّ  نَ يُدِخُلين اجلَنَة َويـَُباعدين مِ  َوِإنُه لََيِسيـْ

َوُتؤِتي الزَكاة، َوَتُصوُم ُتْشِرُك ِبِه َشْيَئا، َوتُِقْيُم الصالة،  تـَْعُبُد اَهللا الَ : َيسَرُه اهللاُ تـََعاَلى َعَلْيهِ 
الصْوُم ُجنٌة، َوالصَدَقُة : َأَال َأُدلَك َعَلى أَبـَْواِب الَخْيرِ : ُمث قَالَ . رََمَضاَن، َوَتُحج البَـْيتَ 

تـََتَجاَفى  :ُمث َتال .ُتْطِفُئ الَخِطْيَئَة َكَما يُْطِفُئ الَماُء الناَر، َوَصالُة الرُجِل ِفي َجْوِف اللْيلِ 
رواه أمحد والرتمذي وصححه، {. }-}16.السجدة{-يـَْعمُلونَ : َحىت بـََلغَ  .ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ 

 .}وحسنه األلباين يف مشكاة املصابيح والنسائي وابن ماجه

  926 :الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشةَ          َثالٌث { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َأْحِلُف َعَلْيِهن، ال َيْجَعُل اللُه َمْن َلُه َسْهٌم ِفي اِإلْسالِم َكَمْن ال َسْهَم لَُه، َوِسَهاُم 

َرُه يـَْوَم الصْوُم، َوالصالُة، َوالصَدَقُة، ال يـَتَـَولى اللُه َعْبًدا فـَيـَُول : اِإلْسالِم َثالثَةٌ  َيُه َغيـْ
َها َلْم  ،َوال ُيِحب رَُجٌل قـَْوًما ِإال َجاَء َمَعُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ،اْلِقَياَمةِ  َوالراِبَعُة َلْو َحَلْفُت َعَليـْ

َيا ِإال َستَـَر َعَلْيِه ِفي اآلِخَرةِ  نـْ ُه َعَلى َعْبِدِه ِفي الدفـََقاَل ُعَمُر  .َأَخْف َأْن آَثَم، ال َيْستـُُر الل
ْعُتْم ِمْثَل َهَذا ِمنْ : ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ  وقال  رواه أمحد بإسناد جيد{ .}ِمْثِل ُعْرَوَة، فَاْحَفظُوهُ  ِإَذا مسَِ

 .}رجاله ثقات، رجال الشيخني ،اسناده صحيح: األلباين يف السلسلة الصحيحة
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  927 :الحديث رقم        

 عَ نَ ا مَ مَ { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ةَ دَ يْ رَ بُـ  نْ عَ         
وقال  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات واحلاكم والبيهقي{. }ينَ نِ الس بِ  اهللاُ  مُ هُ َال تَ ابْـ  الّ إِ  اةَ كَ الز  مٌ وْ قَـ 

  . }صحيح لغريه: األلباين يف صحيح الرتغيب والرهيب

  928: الحديث رقم        

َنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -َعْن َعْبِد اللِه بِن ُعَمرَ          َبَل َعَليـْ َصلى اهللاُ  -أَقـْ
ُتِليُتْم ِبِهن، َوَأُعوُذ بِاللِه َأْن  يَا َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِينَ {:فـََقالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َخْمٌس ِإَذا ابـْ

 اُعوُن : ُتْدرُِكوُهنَفَشا ِفيِهُم الط ى يـُْعِلُنوا ِبَها ِإالَحت َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِفي قـَْوٍم َقط
ُقُصوا اْلِمْكَياَل  َواْألَْوَجاُع الِتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي َأْسَالِفِهُم الِذيَن َمَضْوا، َوَلْم يـَنـْ

 َواْلِميَزاَن ِإال ُأِخُذوا بِالسِنيَن َوِشدِة اْلَمُئونَِة َوَجْوِر السْلطَاِن َعَلْيِهْم، َوَلْم يَْمنَـُعوا زََكاةَ 
ُقُضوا َعْهَد اللِه َأْمَواِلِهْم ِإال ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَن السَماِء، َوَلْوَال اْلبَـَهاِئُم َلْم يُْمَطُروا، وَ  َلْم يـَنـْ

َوَعْهَد َرُسوِلِه ِإال َسلَط اللُه َعَلْيِهْم َعُدوا ِمْن َغْيرِِهْم فََأَخُذوا بـَْعَض َما ِفي أَْيِديِهْم، َوَما 
َزَل اللُه، ِإال َجَعَل  نَـُهمْ َلْم َتْحُكْم أَِئمتـُُهْم ِبِكَتاِب اللِه َويـََتَخيـُروا ِمما أَنـْ  .}اللُه بَْأَسُهْم بـَيـْ

وحسنه األلباين من طريق احلاكم . صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب: وقال احلاكم رواه ابن ماجة والطرباين،{
  .}اهـ  وضعفه غريهم.وباجلملة فاحلديث ذه الطرق والشواهد صحيح بال ريب :وقال

  929: الحديث رقم        

 :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  - َعِن اْبِن َعباسٍ        
ِإال  دَ هْ العَ  مٌ وْ قَـ  ضَ قَ ا نَـ مَ  :؟ قالَ سٍ مْ ِخبَ  سٌ ا مخَْ مَ ، وَ اهللاِ  ولَ سُ رَ  يا: قيلَ ، سٍ مْ خَ بِ  سٌ مْ خَ {
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 ُه َعَلْيِهْم َعُدوَط اللإِ  اهللاُ  لَ زَ نْـ ا أَ مَ  رِ يْ غَ وا بِ مُ كَ ا حَ مَ وَ  ،مْ هُ َسل ا مَ ، وَ رُ قْ فَ الْ  مُ يهُ ا فِ شَ  فَ ال
 اتَ بَ  ُمِنعوا الن ال إِ  لَ يْ كَ ال طففوا الْ ، وَ تُ وْ المَ ِإال َفَشا ِفيِهُم  مْ يهِ فِ  ةُ شَ احِ فَ الْ  تِ رَ هَ ظَ 
: يفلباني  األرواه أبو داود وقال {. }رُ طَ مَ الْ  مُ هُ نْـ عَ  سَ ُحبِ  الّ إِ  وا الزكاةَ عُ نَـ  مَ َال ، وَ بِالسِنينَ ُأِخذوا وَ 

 .}صحيح لغيره: والرتهيبصحيح الترغيب 

  930 :الحديث رقم        

          :-َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلمَ  -قاَل َرُسوُل اهللاِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
ْنيا، نـَفَس اُهللا َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم الِقياَمة، َمْن نـَفَس َعْن { ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الد

وَمْن َيسَر َعلى ُمْعِسٍر َيسَر اُهللا َعَلْيِه في الدنْيا واآلِخَرِة، وَمْن َستَـَر ُمْسِلًما َستَـَرُه اهللاُ 
رواه البخاري {. }الَعْبِد ما كاَن الَعْبُد في َعْوِن َأِخيهِ  في الدنْيا واآلِخَرِة، واُهللا في َعْونِ 

 .}ومسلم

  931 :الحديث رقم        

           :-َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلمَ  -قاَل َرُسوُل اهللاِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعِن َأِيب أَُماَمةَ         
، َوِصَلُة َصَناِئُع اْلَمْعُروِف َتِقي َمَصارَِع { بُتْطِفُئ َغَضَب الر روِء، َوَصَدَقُة السالس

 .}رواه الطرباين وحسنه األلباين {. }الرِحِم َتزِيُد ِفي اْلُعْمر

  932 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن َعْبِد اهللا بِن ُعَمرَ              :قَالَ  - َوَسلمَ َصلى اهللا َعَلْيِه  -َأن النِيبَ  -َرِضَي اهللا َعنـْ
َفُعُهْم لِّلَناِس، َوَأَحب اَألْعَماِل ِإَلى اهللا ُسُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى { َأَحب الناِس ِإَلى اهللا أَنـْ
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ُمْسِلٍم، َأْو َتْكِشُف َعْنُه ُكْربًَة، َأْو تـَْقِضَي َعْنُه َدْيناً، َأْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوعاً، َوَألْن َأْمِشَي َمَع 
ِخي الُمْسِلِم ِفي َحاَجٍة َأَحب ِإَلى ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِفى َهَذا الَمْسِجِد َشْهًرا، َوَمْن َكف أَ 

ْلَبُه ِرًضا  َغَضَبُه َستَـَر اُهللا َعْورََته، َوَمْن َكَظَم َغْيظَُه َوَلْو َشاَء َأْن يُْمِضَيه َأْمَضاُه َمَألَ اُهللا قـَ
َبَت اُهللا َقَدَمُه يـَْوَم يـَْوَم الِقَياَمِة، َوَمْن  َمَشى َمَع َأِخيِه الُمْسِلِم ِفى َحاَجٍة َحتى تـَتَـَهيَأ َلُه أَثـْ

رواه ابن أيب الدنيا {.}َوِإن ُسوَء الُخُلِق لَيـُْفِسُد الَعَمَل َكَما يـُْفِسُد الخل الَعَسل ،َتِزل اَألْقَدامُ 
  .}، وصححه يف السلسلة الصحيحةيف صحيح اجلامع حسنه األلباينقضاء احلوائج، والطرباين وغريمها، و : يف كتاب

  933 :الحديث رقم        

:  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َوال َيْصَعُد ِإَلى اللِه ِإال الطيُب، فَِإن اللَه  َمْن َتَصدَق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن َكْسٍب طَيٍب،{

ُه، َحتى َيُكوَن ِمْثَل اْلَجبَ  ي َأَحدُُكْم فـَُلويَها ِلَصاِحِبَها َكَما يـَُربيـَُرب ُلَها بَِيِميِنِه، ثُم لِ يـَتَـَقبـ{ .
  .}والرتمذي وغريهم البخاري ومسلمأمحد و رواه {

  934 :الحديث رقم        

    :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن النِيب َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
يَـُقوُل َأَحُدُهَما ،َما ِمْن يـَْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيهِ { اللُهم َأْعِط ُمْنِفًقا  :ِإال َمَلَكاِن يـَْنزَِالِن فـَ

  .}رواه البخاري ومسلم{ .}اللُهم َأْعِط ُمْمِسًكا تـََلًفا :َويـَُقوُل اْآلَخرُ  ،َخَلًفا

  935 :الحديث رقم        
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         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه  -َخرََج َرُسوُل اللى اللَعَلْيِه َصل
يَا َمْعَشَر النَساِء {:َفَمر َعَلى النَساِء فـََقالَ  ،ِيف َأْضَحى َأْو ِفْطٍر ِإَىل اْلُمَصلى - َوَسلمَ 

 ،ُتْكِثْرَن اللْعنَ : َوِمبَ يَا َرُسوَل اللِه؟ قَالَ : فـَُقْلنَ  .فَِإني ُأرِيُتُكن َأْكثـََر َأْهِل النارِ  ،َتَصدْقنَ 
َما رَأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَهَب لُِلب الرُجِل اْلَحازِِم ِمْن  ،ْرَن اْلَعِشيرَوَتْكفُ 

 ِه؟ قَالَ : قـُْلنَ  .ِإْحَداُكنأَلَْيَس َشَهاَدُة اْلَمْرَأِة ِمْثَل  :َوَما نـُْقَصاُن ِديِنَنا َوَعْقِلَنا يَا َرُسوَل الل
أَلَْيَس ِإَذا َحاَضْت َلْم  .َفَذِلِك ِمْن نـُْقَصاِن َعْقِلَها: بـََلى، قَالَ : قـُْلنَ  ؟ِنْصِف َشَهاَدِة الرُجلِ 

  }رواه البخاري ومسلم{. }َفَذِلِك ِمْن نـُْقَصاِن ِديِنَها: بـََلى، قَالَ : قـُْلن ؟ُتَصل َوَلْم َتُصمْ 

  936 :الحديث رقم        

  :قَالَ  - َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
  .}رواه البخاري ومسلم{ .}أَْنِفْق يَا اْبَن آَدَم أُْنِفْق َعَلْيك :قَاَل اللهُ  {

  937: الحديث رقم        

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -اللهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ َكَذِلَك  -َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  -ُهَريـْرَةَ  َأِيب  َعنْ         
َفْقَتهُ  ِديَنارٌ {:- َوَسلمَ  َفْقَتهُ  َوِديَنارٌ  اللِه، َسِبيلِ  ِفي أَنـْ َبٍة، ِفي أَنـْ  ِبِه، َتَصدْقتَ  َوِديَنارٌ  رَقـَ

َفْقَتهُ  َوِديَنارٌ  يَنارُ  َأْفَضُلَها َأْهِلَك، َعَلى أَنـْ ِذي الدَفْقَتهُ  ال   .}مسلم رواه{ .}َأْهِلكَ  َعَلى أَنـْ

  938 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ذََكَر َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعِدي ْبِن َحامتٍِ         
َا . اتـُقوا النارَ { :الناَر َفَأْعَرَض َوَأَشاَح، ُمث قَالَ  - َوَسلمَ  ُه َكَأمنا أَنظَنَـن أَْعَرَض َوَأَشاَح َحىت ُمث
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َها، ُمث قَالَ  رواه {. }اتـُقوا الناَر َوَلْو ِبِشق َتْمَرٍة، َفَمْن َلْم َيِجْد فَِبَكِلَمٍة طَيَبةٍ  :يـَْنظُُر إِلَيـْ
 .}البخاري ومسلم

  939 :الحديث رقم        

َصلى اللهم َعَلْيِه  - َأن َرُسوَل اللهِ َكَذِلَك   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َحامتٍِ َعْن َعِدي ْبِن         
َنُه تـُْرُجَمانٌ  ،َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َسُيَكلُمُه اللهُ  {:قَالَ  - َوَسلمَ  َنُه َوبـَيـْ فـَيَـْنظُُر  ،لَْيَس بـَيـْ

َويـَْنظُُر بـَْيَن َيَدْيِه  ،َويـَْنظُُر َأْشَأَم ِمْنُه َفَال يـََرى ِإال َما َقدمَ  ،أَْيَمَن ِمْنُه َفَال يـََرى ِإال َما َقدمَ 
  .}سلمرواه البخاري وم{ .}فَاتـُقوا الناَر َوَلْو ِبِشق َتْمَرةٍ ، َفَال يـََرى ِإال الناَر تِْلَقاَء َوْجِههِ 

  940 :الحديث رقم        

 - َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َقَطَع َعَمُلُه إال ِمْن َثَالثٍ {:قَالَ  ِبِه، َصَدَقٍة َجارِيٍَة، َأْو ِعْلٍم يـُْنتَـَفُع : إَذا َماَت اِإلْنَساُن انـْ

   }رواه مسلم {. }َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلهُ 

  941 :الحديث رقم        

 - َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  َكَذِلكَ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِعْلًما َعلَمُه َوَنَشَرُه، َوَوَلًدا : َوَحَسَناتِِه بـَْعَد َمْوتِهِ ِإن ِمما يـَْلَحُق اْلُمْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه {:قَالَ 

َصاِلًحا تـَرََكُه، َوُمْصَحًفا َورثَُه، َأْو َمْسِجًدا بـََناُه، َأْو بـَْيًتا ِالْبِن السِبيِل بـََناُه، َأْو نـَْهًرا 
ِتِه وَ  رواه ابن {.}َحَياتِِه يـَْلَحُقُه ِمْن بـَْعِد َمْوتِهِ َأْجَراُه، َأْو َصَدَقًة َأْخَرَجَها ِمْن َماِلِه ِفي ِصح

  .}صحيح ابن ماجه :وحسنه األلباين يف ،قال املنذري إسناده حسنو ماجه 
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 942 :الحديث رقم        

 -َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -اللهِ  َرُسولِ  َعنْ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - اْلَباِهِلي  أَُماَمةَ  َأِيب  َعنْ         
 َعِملَ  َوَمنْ  اللِه، َسِبيلِ  ِفي ُمَراِبطٌ : اْلَمْوتِ  بـَْعدَ  ُأُجورُُهمْ  َعَلْيِهمْ  َتْجِري َأْربـََعةٌ  {:قَالَ  أَنهُ 

 تـََركَ  َورَُجلٌ  َجَرْت، َما َلهُ  فََأْجُرَها ِبَصَدَقةٍ  َتَصدقَ  َورَُجلٌ  َعِمَل، َما ِمْثلُ  َلهُ  ُأْجِريَ  َعَمًال 
صحيح : وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب .والطرباين أمحد رواه{. }لَهُ  َيْدُعو فـَُهوَ  َصاِلًحا َوَلًدا

   .}حديث حسن: اجلامع صحيحلغريه، وقال يف 

  943 :الحديث رقم        

ِإن الصَدَقَة {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنسٍ         
 بوءِ  ،لَُتْطِفُئ َغَضَب الرأما : رواه الرتمذي واحلاكم يف مستدركه، وقال األلباين{  .}َوَتْدَفُع ِميَتَة الس

 .}ديث فهو قوي، ألن له شواهد كثريةالشطر األول من احل

  944 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ُكْنُت َمَع النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َجَبلٍ  ُمَعاذَ َعْن         
َواِب {:َفَأْصَبَحْت يـَْوًما َقرِيًبا ِمْنُه َوَحنُْن َنِسُري، فـََقالَ  ،ِيف َسَفرٍ  - َوَسلمَ  َأال َأُدلَك َعَلى أَبـْ

َقُة ُتْطِفُئ اْلَخِطيَئَة َكَما يُْطِفُئ اْلَماُء الناَر، َوَصالُة الرُجِل ِفي اْلَخْيِر؟ الصْوُم ُجنٌة، َوالصدَ 
  .}مشكاة املصابيح: ارواء الغليل ويف: وحسنه األلباين يفرواه أمحد والبيهقي، {. }َجْوِف اللْيلِ 

  945: الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -َجاَء أَْعرَاِيب ِإَىل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َعاِزبٍ  َعِن اْلبَـرَاءَ         
لَِئْن ُكْنَت َأْقَصْرَت {:يَا َرُسوَل اللِه، َعلْمِين َعَمًال يُْدِخُلِين اْجلَنَة؟ فـََقالَ : فـََقالَ  - َوَسلمَ 

َبةَ : َمْسأََلةَ اْلُخْطَبَة َلَقْد َأْعَرْضَت الْ  يَا َرُسوَل اللِه، َأَولَْيَسَتا : فـََقالَ . َأْعِتْق النَسَمَة َوُفك الرقـَ
َبِة َأْن تُِعيَن ِفي ِعْتِقَها، : ِبَواِحَدٍة؟ قَالَ  َال؛ ِإن ِعْتَق النَسَمِة َأْن تـََفرَد ِبِعْتِقَها، َوَفك الرقـَ

ْيُء َعَلى ِذي الرِحِم الظاِلِم، فَِإْن َلْم ُتِطْق َذِلَك فََأْطِعْم اْلَجاِئَع َواْلِمْنَحُة اْلوَُكوُف َواْلفَ 
 ِلَساَنَك ِإال ْمآَن َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعْن اْلُمْنَكِر، فَِإْن َلْم ُتِطْق َذِلَك َفُكفَواْسِق الظ

  .}املصابيح رواه أمحد صححه األلباين يف مشكاة{. }ِمْن اْلَخْيرِ 

  

  ةٌ رَ هَ طْ مَ وَ  ةٌ مَ عَ طْ مَ  رِ طْ فِ الْ  اةُ كَ َز 

ُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن يـُْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك  :قال تعاىل         َلِكِن الراِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمنـْ
ِخِر َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َواْلُمِقيِميَن الصَالَة َواْلُمْؤُتوَن الزَكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَ 

  .}سورة النساء{) 162(ًرا َعِظيًما ُأولَِئَك َسنـُْؤتِيِهْم َأجْ 

ِإنَما َولِيُكُم اللُه َوَرُسولُُه َوالِذيَن َآَمُنوا الِذيَن يُِقيُموَن الصَالَة  :قال تعاىلو         
  .}سورة املائدة{) 55(َويـُْؤُتوَن الزَكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن 

  946 :الحديث رقم        

                   :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعباسٍ َعِن اْبِن         
ْبَل { زََكاُة اْلِفْطِر طُْهَرٌة لِلصاِئِم ِمَن اللْغِو َوالرَفِث، َوطُْعَمٌة لِْلَمَساِكيِن، َمْن َأداَها قـَ
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رواه {. }ٌة َمْقُبوَلٌة، َوَمْن َأداَها بـَْعَد الصالِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصَدقَاتالصالِة َفِهَي زََكا
 .}وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ورواه احلاكم يف املستدرك أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن

  947 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن أِيب َسعيٍد اخلُُدرِيا ُنخِرُج ِفي َعهِد َرُسوِل اهللاِ { :قَالَ  -َرِضَي اللُكن            
وََكاَن طََعاُمَنا : َوقَاَل أبُو َسعيدٍ . َيوَم الِفطِر َصاًعا ِمن طََعامٍ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

  .}رواه البخاري{. }الشِعيُر َوالزبِيُب َواألِقُط َوالتمر

  948 :الحديث رقم        

ُهَما - اْبِن ُعَمرَ  َعنِ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - فـََرَض َرُسوُل اللهِ {:قَالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
، َوالذَكِر  -َوَسلمَ  زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعَلى اْلَعْبِد َواْلُحر

ْبَل ُخُروِج الناِس ِإَلى  َثى، َوالصِغيِر َواْلَكِبيِر ِمْن اْلُمْسِلِميَن، َوَأَمَر ِبَها َأْن تـَُؤدى قـَ َواْألُنـْ
فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم : وزاد أبو داود بإسناد صحيح. ومسلم رواه البخاري{. }الصَالةِ 
  .}واليومين

  949 :الحديث رقم        

ُهَما -ْبِن ُعَمرَ  اهللاِ  دِ بْ  عَ َىل وْ مَ  عٍ افِ نَ  نْ عَ          َكانُوا {:رِ طْ فِ الْ  ةِ قَ دَ  صَ ِيف  قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ْبَل اْلِفْطِر بِيَـْوٍم َأْو يـَْوَمْينِ    .}رواه البخاري{. }يـُْعطُوَن قـَ
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  هِ ل لِ  هُ ل كُ   مُ وْ لص اَ 

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمْن  :قال تعاىل        
ْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـُقوَن  ٌة  )183(قـَ اًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدأَي

ٌر لَُه  ًرا فـَُهَو َخيـْ ِمْن أَياٍم ُأَخَر َوَعَلى الِذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوَع َخيـْ
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعلَ  َشْهُر رََمَضاَن الِذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآُن  )184(ُموَن َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ

ُهًدى لِلناِس َوبـَيـَناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشْهَر فـَْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن 
ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌة ِمْن أَياٍم ُأَخَر يُرِيُد اللُه 

َة َولُِتَكبـُروا اللَه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلُكْم َتْشُكُروَن  سورة البقرة{) 185(َولُِتْكِمُلوا اْلِعد{.  

َواْلَقانِِتيَن  ِإن اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ  :قال تعاىلو         
َواْلَقانَِتاِت َوالصاِدِقيَن َوالصاِدقَاِت َوالصاِبرِيَن َوالصاِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت 
قَاِت َوالصاِئِميَن َوالصاِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن فـُُروَجُهْم َواْلَحاِفظَاِت  ِقيَن َواْلُمَتَصد َواْلُمَتَصد

  .}األحزابسورة {) 35(يَن اللَه َكِثيًرا َوالذاِكَراِت َأَعد اللُه َلُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًماَوالذاِكرِ 

  950 :الحديث رقم        

َأن َرُجًال َسَأَل  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -بِن َعْبِد اِهللا األَْنَصارِي  َعْبِد اِهللا َجابِرَ  َعْن َأيبِ         
ْكُتوبَاِت، َوُصْمُت َرَمضاَن، : فـََقالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - النيب

َ
أَرَأَيَت ِإذا َصلْيُت امل

رواه {.}مْ عَ نَـ : أَدُخُل اجلَنة ؟ قَالَ  ،َك َشيئاً َوَأحَللُت اَحلَالَل، َوَحرْمُت اَحلرَاَم، وَملَْ أَزِْد َعلى َذلِ 
  .}مسلم
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  951 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َجاَء َرُجٌل ِإَىل النِيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُمرَة اجلَُْهِين  َعْمَرو ْبنِ  نْ عَ         
أَرَأَْيَت ِإْن َشِهْدُت َأْن ال إَِلَه ِإال اللُه َوأَنَك َرُسوُل اللِه، يَا َرُسوَل اللِه : فـََقالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

أَْنَت {: ِممْن أَنَا؟ قَالَ َوَصلْيُت الصَلَواِت اْخلَْمَس، َوأَدْيُت الزَكاَة، َوُصْمُت َرَمَضاَن َوُقْمُتُه، فَ 
يِقيَن َوالشَهَداءِ  دوصححه األلباين يف صحيح  املسند وابن خزمية يف صحيحهمحد يف رواه أ{.}ِمَن الص

  .}الرتغيب والرتهيب

  952 :الحديث رقم        

ِإن ِفي { : قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َسْهلٍ         
ُرُهْم اْلَجنِة بَابًا يـَُقاُل َلُه الرياُن  َيْدُخُل ِمْنُه الصاِئُموَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ال َيْدُخُل ِمْنُه َأَحٌد َغيـْ

ُرُهْم فَِإَذا َدَخُلوا ُأْغِلَق فـََلْم َيْدُخْل  يـَُقاُل أَْيَن الصاِئُموَن فـَيَـُقوُموَن ال َيْدُخُل ِمْنُه َأَحٌد َغيـْ
  .}متفق عليه{.} ِمْنُه َأَحدٌ 

  953 :الحديث رقم        

: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أَبيب ُهَريـَْرةَ         
ُكل َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه ِإال الصَياَم فَِإنُه ِلي َوأَنَا َأْجِزي ِبِه،   :-َعز َوَجل  -قَاَل اللهُ {

َوالصَياُم ُجنٌة، فَِإَذا َكاَن يـَْوُم َصْوِم َأَحدُِكْم َفال يـَْرُفْث يـَْوَمِئٍذ، َوال َيْسَخْب، فَِإْن َسابُه 
ْليَـُقلْ  ، َوالِذي نـَْفُس ُمَحمٍد بَِيِدِه، َلُخُلوُف َفِم الصاِئِم ِإني اْمُرٌؤ َصاِئمٌ : َأَحٌد َأْو قَاتـََلُه فـَ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

534 

ِإَذا َأْفَطَر َفِرَح ِبِفْطرِِه، : َأْطَيُب ِعْنَد اللِه ِمْن رِيِح اْلِمْسِك، لِلصاِئِم فـَْرَحَتاِن يـَْفَرُحُهَما
  .}وغريهم والنسائي الرتمذيو  ومسلموالبخاري رواه أمحد {. }َوِإَذا َلِقَي رَبُه َفِرَح ِبِصَياِمهِ 

  954 :الحديث رقم        

  : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - يب الن  قالَ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُهَريـْرَةَ َعْن أَبيب         
َواُب السَماِء َوُغلَقْت { َواُب َجَهنَم َوُسْلِسَلْت ِإَذا َدَخَل َشْهُر رََمَضاَن فـُتَحْت أَبـْ أَبـْ

  .}متفق عليه {. } الشَياِطينُ 

  955 :الحديث رقم        

ُه َعَلْيِه َصلى الل  -َأّن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـُْهما - َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو        
، : الصَياُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن لِْلَعْبِد يـَْوَم اْلِقَياَمِة، يـَُقوُل الصَيامُ { :قَالَ  - َوَسلمَ  َأْي َرب

َمنَـْعُتُه النـْوَم بِاللْيِل، : َمنَـْعُتُه الطَعاَم َوالشَهَواِت بِالنـَهاِر، َفَشفْعِني ِفيِه، َويـَُقوُل اْلُقْرآنُ 
وصححه أمحد شاكر، وصححه كذلك األلباين  رواه أمحد بسند صحيح{.}ُيَشفَعانِ فَـ  :قَالَ َفَشفْعِني ِفيِه، 

  . }يف صحيح اجلامع، وحسنه يف مشكاة املصابيح

  956 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اهللاِ  سولَ رَ  تُ يْ تَـ أَ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ةَ امَ مَ يب أُ أَ  نْ عَ         
، ةَ يَ انِ الثّ  هُ تُ يْ تَـ أَ  ُمث . َعَلْيَك بِالصْوِم، فَِإنُه ال ِمْثَل َلهُ  {:، قالَ ةَ ن  اجلَ ِين لُ خِ دْ يُ  لٍ مَ عَ  بِ ِين رْ مُ : تُ لْ قُ فَـ 
األلباين يف صحيح  وصححه ،رواه أمحد والنسائي واحلاكم{. }َعَلْيَك بِالصْوِم، فَِإنُه ال ِمْثَل َلهُ : قالَ فَ 

  .}النسائي ويف صحيح الرتغيب والرتهيب
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  957 :الحديث رقم        

ْرَداءِ          ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب الدهِ : قالَ  -َرِضَي اللمَ  - قَاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل-: 
َنُه َوبـَْيَن الناِر َخْنَدقًا، َعْرُضُه   -َعز َوَجل  -َمْن َصاَم يـَْوًما ِفي َسِبيِل اللهِ {  َجَعَل اللُه بـَيـْ

صحيح اجلامع والسلسلة الصحيحة وصحيح الرتمذي :رواه الرتمذي، انظر{. }َكَما بـَْيَن السَماِء َواَألْرض
  .}لأللباين

  958: الحديث رقم        

         ُه  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيقَاَل  -َعْنهُ َرِضَي الل:   ِيبُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت النى اللَصل
 .}َمْن َصاَم يـَْوًما ِفي َسِبيِل اللِه بـَعَد اللُه َوْجَهُه َعْن الناِر َسْبِعيَن َخرِيًفا{ :يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

  .}متفق عليه{

  959 :الحديث رقم        

َصلى اللهم َعَلْيِه  - ُكنا َمَع النِيب : قالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َمْسُعودٍ َعْن َعْبد اللِه ْبِن         
يَا َمْعَشَر  {:- َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  -َشَبابًا َال جنَُِد َشْيئًا، فـََقاَل لََنا َرُسوُل اللهِ  - َوَسلمَ 

ْلَيتَـزَ  وْج، فَِإنُه َأَغض لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن َلْم الشَباِب َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة فـَ
َعَلْيِه بِالصْوِم، فَِإنُه َلُه ِوَجاءٌ   .}متفق عليه{ .}َيْسَتِطْع فـَ

  960 :الحديث رقم        
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 : - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -قاَل النيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أَبيب ُهَريـَْرةَ         
} نَـُهن الصَلَواُت اْلَخْمُس، َواْلُجُمَعُة ِإَلى اْلُجُمَعِة، َورََمَضاُن ِإَلى رََمَضاَن، ُمَكفَراٌت َما بـَيـْ

  . }رواه مسلم{.}ِإَذا اْجتَـَنَب اْلَكَباِئرَ 

  961 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قاَل النيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب أَيوَب اْألَْنَصارِي        
رواه مسلم {. }َمْن َصاَم رََمَضاَن ثُم أَتْـبَـَعُه ِستًا ِمْن َشواٍل َفَذاَك ِصَياُم الدْهرِ {: - َوَسلمَ 

  .}وأمحد وأبو داود والرتمذي ورواية أمحد من حديث جابر

               962: الحديث رقم        

 : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قاَل النيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - انِ مَ يَ الْ  نِ بْ  ةَ فَ يْـ ذَ حُ َعْن         
َنُة الرُجِل ِفي َأْهِلِه َوَماِلِه َوَوَلِدِه َوَجارِِه ُتَكفُرَها الصالُة َوالصَدَقُة َواَألْمُر  { بِاْلَمْعُروِف ِفتـْ

  .}رواه البخاري{. }َوالنـْهُي َعِن اْلُمْنَكرِ 

   963: الحديث رقم        

  :-ى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
رواه { .} ِبِه فـََلْيَس لِلِه َحاَجٌة ِفي َأْن َيدََع طََعاَمُه َوَشَرابَهُ َمْن َلْم َيدَْع قـَْوَل الزوِر َواْلَعَمَل {

  .}البخاري

  964: الحديث رقم        
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َنَما َحنُْن ُجُلوٌس ِعْنَد النِيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -بـَيـْ
َوقـَْعُت : ؟ قَالَ  َما َأْهَلَككَ : قَالَ . يَا َرُسوَل اللِه، َهَلْكتُ : إْذ َجاَءُه َرُجٌل فـََقالَ  - َوَسلمَ 

َصلى اللُه  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  -َأَصْبُت أَْهِلي ِيف َرَمَضانَ : َوِيف رَِوايَةٍ  - َصائِمٌ َعَلى اْمَرَأِيت َوأَنَا 
َبًة تـُْعِتُقَها: -َعَلْيِه َوَسلمَ  فـََهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن : قَالَ . ال: ؟ قَالَ  َهْل َتِجُد رَقـَ

َفَمَكَث  : قَال. ال: ؟ قَالَ  َتِجُد إْطَعاَم ِستيَن ِمْسِكيناً  فـََهلْ : َقال. ال: ؟ قَالَ  ُمَتَتاِبَعْينِ 
َنا َحنُْن َعَلى َذِلَك ُأِيتَ النِيب ِبَعَرٍق ِفيِه َمتٌْر، قَالَ  ُخْذ : قَالَ . أَنَا: ؟ قَالَ  أَْيَن الساِئلُ : النِيب، فـَبَـيـْ

َها أَْهُل َعَلى أَفـْقَ : فـََقاَل الرُجلُ . َهَذا فـََتَصدَق ِبهِ  َر ِمين يَا َرُسوَل اللِه؟ فـََواَللِه َما بـَْنيَ البـَتَـيـْ
َحىت بََدْت أَنـَْيابُُه   - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفَضِحَك َرُسوُل اللهِ . بـَْيٍت أَفـَْقَر ِمْن أَْهِل بـَْيِيت 

  .}متفق عليه{. }َأْطِعْمُه َأْهَلكَ : ُمث قَالَ 

  965: الحديث رقم        

اْلَمِديَنَة  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َقِدَم النِيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعِن اْبِن َعباسِ         
َهَذا يـَْوٌم َصاِلٌح، َهَذا يـَْوٌم َجنى : ؟ قَاُلوا  َما َهَذا{ :فـَرََأى اْليَـُهوَد َتُصوُم يـَْوَم َعاُشورَاَء فـََقالَ 

، َفَصاَمُه َوأََمَر َفأَنَا َأَحق ِبُموَسى ِمْنُكمْ : اللُه َبِين ِإْسرَائِيَل ِمْن َعُدوِهْم، َفَصاَمُه ُموَسى، قَالَ 
 }البخاري ومسلمأمحد و رواه { .}ِبِصَياِمهِ 

  966: الحديث رقم        

ُهَما - َعباسٍ  َعْبَد اللِه ْبنِ  َعنْ                       ِحَني َصاَم َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قالَ   - َرِضَي اللُه َعنـْ
يَا َرُسوَل اللِه، ِإنُه يـَْوٌم تـَُعظُمُه : يـَْوَم َعاُشورَاَء َوأََمَر ِبِصَياِمِه، قَاُلوا - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
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          فَِإَذا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقِبلُ { :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َوالنَصاَرى، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  اْليَـُهودُ 
         فـََلْم يَْأِت اْلَعاُم اْلُمْقِبُل، َحىت تـُُويفَ َرُسوُل اللِه      : ، قَالَ ُصْمَنا اْليَـْوَم التاِسعَ  - ِإْن َشاَء اللهُ  -
  .}وأبو داودمسلم رواه { .}-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

  967: الحديث رقم        

ُهَما - َعْبَد اللِه ْبَن َعباسٍ  َعنْ          َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قالَ   -َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه أمحد ومسلم وابن {.}ِإَلى قَاِبٍل، َألُصوَمن اْليَـْوَم التاِسعَ لَِئْن بَِقيُت { :-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}ماجة

  968: الحديث رقم        

           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب قـََتاَدةَ         
َلُه َوالِتي بـَْعَدهُ  ِصَياُم يـَْوِم َعَرَفَة،{ . }ِإني َأْحَتِسُب َعَلى اللِه َأْن يَُكفَر السَنَة الِتي قـَبـْ
  .}رواه مسلم والرتمذي{

  969: الحديث رقم        

َعَلْيِه ى اللُه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك َقالَ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب قـََتاَدةَ         
َلُه َوالسَنَة الِتي {:- َوَسلمَ  ِصَياُم يـَْوِم َعَرَفَة َأْحَتِسُب َعَلى اللِه َأْن يَُكفَر السَنَة الِتي قـَبـْ

َلهُ  بـْ   .}رواه مسلم{. }بـَْعَدُه َوِصَياُم يـَْوِم َعاُشورَاَء َأْحَتِسُب َعَلى اللِه َأْن يَُكفَر السَنَة الِتي قـَ

   970: الحديث رقم        
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ُهَما -اْبِن َعباسٍ  َعنِ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َما رَأَْيُت النِبي { :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يـََتَحرى ِصَياَم يـَْوٍم َفضَلُه َعَلى َغْيرِِه ِإال َهَذا اْليَـْوَم، يـَْوَم َعاُشورَاَء، َوَهَذا  -َوَسلمَ 

  .}رواه البخاري{. }يـَْعِني َشْهَر رََمَضانَ الشْهَر، 

  971 :الحديث رقم        

ُسِئَل َعْن  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب قـََتاَدةَ         
أمحد رواه {. }َويـَْوٌم بُِعْثُت، َأْو أُْنِزَل َعَلي ِفيهَذِلَك يـَْوٌم ُوِلْدُت ِفيِه، { :َصْوِم اإلثـْنَـْنيِ، فـََقالَ 

  .}مسلمو 

  972: الحديث رقم        

    :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
نَـْيِن َواْلَخِميِس، فَُأِحب َأْن يـُْعَرَض َعَمِلي َوأَنَا َصاِئمٌ  تـُْعَرضُ {  رواه {. }اْألَْعَماُل يـَْوَم اِالثـْ

  .}والرتهيب ويف صحيح الرتمذي الرتمذي وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب

  973: الحديث رقم        

ُهماَرِضَي اللُه  - اهللاِ  دِ بْ عَ  نِ ير بْ رِ جَ  نْ عَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َعنـْ
ة، رَ شَ عَ  ثِ َال ثَ  ةُ يحَ بِ صَ : يضِ بِ الْ  امُ ي أَ ، وَ رِ هْ الد  امُ يَ صِ  رٍ هْ شَ  ل كُ   نْ مِ  امٍ ي أَ  ةٍ الثَ ثَ  امُ يَ صِ {:قَالَ 

 .}صحيح الرتغيب رواه النسائي وصححه األلباين يف{. }ةرَ شَ عَ  سَ مْ خَ ة، وَ رَ شْ عَ  عَ بِ رْ أَ وَ 

  974: الحديث رقم        
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         ُه َعْنهُ  - َعْن َأيب َذرهِ : قَالَ  -َرِضَي اللمَ  -قَاَل ِيل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل -: 
رواه {. }َعْشَرةَ ِإَذا ُصْمَت َشْيًئا ِمَن الشْهِر، َفُصْم َثَالَث َعْشَرَة، َوَأْرَبَع َعْشَرَة، َوَخْمَس {

  .}والرتهيب صحيح الرتغيب وصححه األلباين يف  .الرتمذي والنسائي

  

  .ةٌ حَ لَ صْ مَ وَ  ةٌ عَ فَ نْـ مَ وَ  ةٌ يضَ رِ فَ  ج حَ لْ اَ 

َوَأذْن ِفي الناِس بِاْلَحج يَْأُتوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكل َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكل  :قال تعاىل        
لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللِه ِفي أَياٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما ) 27(َفج َعِميٍق 

َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر  َعاِم َفُكُلوا ِمنـْ ثُم ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم  )28(َرزَقـَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اْألَنـْ
 وٌر  )29(ُفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيِق َوْلُيوُفوا نُُذورَُهْم َوْلَيط َذِلَك َوَمْن يـَُعظْم ُحُرَماِت اللِه فـَُهَو َخيـْ

َلى َعَلْيُكْم فَاْجَتِنُبوا الرْجَس ِمَن اْألَْوثَاِن  َعاُم ِإال َما يـُتـْ َلُه ِعْنَد رَبِه َوُأِحلْت َلُكُم اْألَنـْ
َر ُمْشرِِكيَن بِِه َوَمْن ُيْشِرْك بِاللِه َفَكأَنَما َخر ِمَن ُحنَـفَ  )30(َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزوِر  اَء لِلِه َغيـْ

ُر َأْو تـَْهِوي ِبِه الريُح ِفي َمَكاٍن َسِحيٍق  َذِلَك َوَمْن يـَُعظْم  )31(السَماِء فـََتْخطَُفُه الطيـْ
َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى ثُم َمِحلَها  )32(َشَعاِئَر اللِه فَِإنـَها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوِب 

َوِلُكل أُمٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اللِه َعَلى َما َرزَقـَُهْم ِمْن  )33(ِإَلى اْلبَـْيِت اْلَعِتيِق 
َلُه َأْسِلُموا  َعاِم فَِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فـَ   .}سورة احلج{) 34(َوَبشِر اْلُمْخِبِتيَن َبِهيَمِة اْألَنـْ

 )96(ِإن َأوَل بـَْيٍت ُوِضَع لِلناِس لَلِذي بَِبكَة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِميَن  :قال تعاىلو         
َراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن َآِمًنا َولِلِه َعَلى الناِس ِحج اْلبَـْيِت َمِن  ِفيِه َآيَاٌت بـَيـَناٌت َمَقاُم ِإبـْ

  .}سورة آل عمران{) 97(اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َوَمْن َكَفَر فَِإن اللَه َغِني َعِن اْلَعاَلِميَن 
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موا اْلَحج َواْلُعْمَرَة لِلِه فَِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َوَال َوأَتِ  :قال تعاىلو         
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلُه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه  َتْحِلُقوا رُُءوَسُكْم َحتى يـَبـْ

ْو ُنُسٍك فَِإَذا َأِمْنُتْم َفَمْن َتَمتَع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحج َفَما َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة أَ 
َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم تِْلَك  اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثَالثَِة أَياٍم ِفي اْلَحج َوَسبـْ

ُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتـُقوا اللَه َواْعَلُموا َأن َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن َلْم َيُكْن َأْهلُ 
اْلَحج َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهن اْلَحج َفَال رََفَث َوَال  )196(اللَه َشِديُد اْلِعَقاِب 

َر الزاِد ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحج َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر يـَْعلَ  ْمُه اللُه َوتـََزوُدوا فَِإن َخيـْ
لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا َفْضًال ِمْن رَبُكْم  )197(التـْقَوى َواتـُقوِن يَا ُأوِلي اْألَْلَباِب 

اذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن  فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اللَه ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم وَ 
ْبِلِه َلِمَن الضاليَن  ثُم َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأفَاَض الناُس َواْستَـْغِفُروا اللَه ) 198(ُكْنُتْم ِمْن قـَ

بَاءَُكْم َأْو َأَشد فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللَه َكذِْكرُِكْم آَ  )199(ِإن اللَه َغُفوٌر رَِحيٌم 
َيا َوَما َلُه ِفي اْآلَِخَرِة ِمْن َخَالٍق  نـْ َنا َآتَِنا ِفي الداِس َمْن يـَُقوُل رَبـ200(ِذْكًرا َفِمَن الن (

َيا َحَسَنًة َوِفي اْآلَِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الناِر  نـْ َنا َآتَِنا ِفي الدُهْم َمْن يـَُقوُل رَبـ  )201(َوِمنـْ
َواذُْكُروا اللَه ِفي أَياٍم  )202(ُأولَِئَك َلُهْم َنِصيٌب ِمما َكَسُبوا َواللُه َسرِيُع اْلِحَساِب 

َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجَل ِفي يـَْوَمْيِن َفَال ِإْثَم َعَلْيِه َوَمْن تََأخَر َفَال ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمِن اتـَقى 
  .}سورة البقرة{) 203(اْعَلُموا أَنُكْم ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن َواتـُقوا اللَه وَ 

  975: الحديث رقم        
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 -ى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصل  - َخطَبَـَنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َأُكل َعاٍم يَا : فَقاَل َرُجلٌ . َعَلْيُكُم اْلَحج َفُحجوا أَيـَها الناُس، َقْد فـََرَض اللهُ { :فَقالَ 

: َلْو قـُْلتُ : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اللِه؟ َفَسَكَت َحىت َقاَهلَا َثَالثًا، فَقاَل َرُسوُل اللهِ 
َلُكْم  َذُروِني َما: ، ُمث قَالَ نـََعْم َلَوَجَبْت َوَلَما اْسَتطَْعُتمْ  تـَرَْكُتُكْم، فَِإنَما َهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ

، ِبَكثْـَرِة ُسَؤاِلِهْم َواْخِتَالِفِهْم َعَلى أَْنِبَياِئِهْم، فَِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَشْيٍء فَْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ 
  .}وغريمها مسلمأمحد و رواه {. }َوِإَذا نـََهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفَدُعوا

  976: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قَالَ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ُروُر لَْيَس َلُه َجَزاٌء ِإال اْلَجنُة، َواْلُعْمَرُة ِإَلى اْلُعْمَرِة َكفارٌَة {:- َوَسلمَ  ِلَما اْلَحج اْلَمبـْ

نَـُهَما   }رواه البخاري ومسلم{. }بـَيـْ

  977: الحديث رقم        

طابِ  َعْن ُعَمَر ْبنِ          َنا َحنُْن ُجُلوٌس ِعْنَد َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - اخلَْ            بـَيـْ
َنا َرُجٌل لَْيَس َعَلْيِه َسْحَناُء َسَفٍر، َولَْيَس ِيف أُنَاٍس، ِإْذ َدَخَل  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعَليـْ

َكَما َجيِْلُس   - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِمْن أَْهِل اْلبَـَلِد، يـََتَخطى َحىت َورَك بـَْنيَ َرُسوِل اللهِ 
 َوَضَع َيَدُه َعَلى رُْكَبِة َرُسوِل الل الِة، ُمثمَ  -هِ َأَحُدنَا ِيف الصُه َعَلْيِه َوَسلى الليَا : فـََقالَ   -َصل

اِإلْسالُم َأْن َتْشَهَد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه َوَأن ُمَحمًدا َرُسوُل اللِه، {:ُحمَمُد، َما اِإلْسالُم ؟ قَالَ 
َتِسَل ِمَن اْلَجَنابَِة َوتُِتم اْلُوُضوَء، َوَأْن تُِقيَم الصالَة، َوتـُْؤِتَي الزَكاَة، َوَتُحج َوتـَْعَتِمَر، َوتـَغْ 
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يَا : قَالَ . َصَدْقتَ : قَالَ . نـََعمْ : فَِإْن فـََعْلُت َهَذا، َفأَنَا ُمْسِلٌم ؟ قَالَ : قَالَ  .َوَتُصوَم رََمَضانَ 
َوتـُْؤِمَن بِاْلَجنِة َوالناِر  َأْن تـُْؤِمَن بِاللِه َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه، :ُحمَمُد، َما اِإلميَاُن ؟ قَالَ 

فَِإَذا فـََعْلُت َهَذا : قَالَ . َواْلِميَزاِن، َوتـُْؤِمَن بِاْلبَـْعِث بـَْعَد اْلَمْوِت، َوتـُْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرهِ 
َأْن تـَْعَمَل  :؟ قَالَ يَا ُحمَمُد، َما اِإلْحَساُن : َصَدْقَت، فـََقالَ : قَالَ  .نـََعمْ  :َفأَنَا ُمْؤِمٌن ؟ قَالَ 

 :فَِإَذا فـََعْلُت َهَذا َفأَنَا ُحمِْسٌن ؟ قَالَ : قَالَ . لِلِه َكأَنَك تـََراُه، فَِإنَك ِإْن ال تـََراُه، فَِإنُه يـََراكَ 
ِبَها ِمَن  ُسْبَحاَن الله، َما اْلَمْسُئوُل بَِأْعَلمَ  :َفَمَىت الساَعُة ؟ قَالَ : قَالَ . َصَدْقتَ : قَالَ . نـََعمْ 

ِإَذا رَأَْيَت اْلَعاَلَة اْلُعَراَة  :َأَجْل، قَالَ : قَالَ . ِإْن ِشْئَت أَتـَْيُتَك بَِأْشَراِطَها :قَالَ . الساِئلِ 
 .اْلَعرِيبُ  :َما اْلَعاَلُة اْحلَُفاُة اْلُعرَاُة ؟ قَالَ : قَالَ اْلُحَفاَة يـََتطَاَوُلوَن ِفي اْلِبَناِء، وََكانُوا ُمُلوًكا، 

َصَدْقَت  ُمث : قَالَ  .فَِإَذا رَأَْيَت اَألَمَة تَِلُد رَبـَها َورَبـتَـَها َفَذِلَك ِمْن َأْشَراِط الساَعةِ : قَالَ 
، قَاَل َرُسوُل اللهِ  مَ  -نـََهَض فـََوىلُه َعَلْيِه َوَسلى اللُجلِ  :-َصلبِالر َناُه فـََلْم : قَالَ . َعِلي َفطََلبـْ

أََتْدُروَن َمْن َهَذا ؟ َهَذا ِجْبرِيُل : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعَلْيِه، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ نـَْقِدْر 
أَتَاُكْم يـَُعلُمُكْم ِديَنُكْم، َفُخُذوا َعْنُه، فـََوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َما َتَشبَه َعِلي فـََقْد أَتَاِني 

ْبَل َمرِتي َهِذِه،  ُتُه َحتى َولىقـَ   .} أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجةرواه { .}َوَما َعَرفـْ

  978: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 رواه البخاري ومسلم{. }هُ م أُ  هُ تْ دَ لَ وَ  مِ وْ يَـ كَ   هِ وبِ نُ ذُ  نْ مِ  عَ جَ ، رَ ُسقْ فْ يَـ  مْ لَ وَ  ُفثْ رْ يَـ  مْ لَ فَـ  ج حَ  نْ مَ {

  .}وغريمها

  979: الحديث رقم        
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ُهَما -اصِ عَ الْ  نِ رو بْ مْ عَ  نْ عَ          ْسَالَم ِيف قـَْلِيب  :قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ َلما َجَعَل اللُه اْإلِ
 ِيبمَ  -أَتـَْيُت النُه َعَلْيِه َوَسلى اللفـََبَسَط َميِيَنُه، . اْبُسْط َميِيَنَك َفْألُبَاِيْعكَ : فـَُقْلتُ  -َصل

؟ َتْشَتِرُط ِبَماَذا: قَالَ . أََرْدُت َأْن َأْشَرتِطَ : ؟ قـُْلتُ َما َلَك يَا َعْمُرو{:فـََقَبْضُت َيِدي، قَالَ 
َلُه، َوَأن اْلِهْجَرَة تـَْهِدُم َأَما َعِلمْ : قَالَ . َأْن يـُْغَفَر ِيل : قـُْلتُ  بـْ ْسَالَم يـَْهِدُم َما َكاَن قـَ َت َأن اْإلِ

َلهُ  ْبِلَها، َوَأن اْلَحج يـَْهِدُم َما َكاَن قـَبـْ   .}رواه مسلم{. }؟َما َكاَن قـَ

  980: الحديث رقم        

ُهَما -َعْن اْبِن َعباسَ          َنَما َرُجٌل َواِقٌف َمَع َرُسوِل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ َصلى  -بـَيـْ
َصلى اللُه َعَلْيِه  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ ، هُ تْ صَ قَ وَ ِبَعَرَفَة ِإْذ َوَقَع ِمْن رَاِحَلِتِه فَـ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

ا، َوَال ُتَحنطُوُه، مَ يهِ فِ  مَ رِ حْ أُ  نِ يْ ذَ ل ال هِ يْ بَـ وْ اْغِسُلوُه ِبَماٍء َوِسْدٍر، وََكفُنوُه ِفي ثَـ {: - َوَسلمَ 
َعثُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبـًيا   .}رواه البخاري ومسلم{. }َوالَ ُتَخمُروا رَْأَسُه؛ فَِإن اللَه يـَبـْ

  981: الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشَة أُم اْلُمْؤِمِننيَ          يَا َرُسوَل اللِه، َهْل َعَلى : قـُْلتُ : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
 ِيبَساِء ِجَهاٌد؟ قَاَل النمَ  -النُه َعَلْيِه َوَسلى اللِجَهاٌد ال ِقَتاَل ِفيِه،  {:-َصل نـََعْم، َعَلْيِهن

  . }وغريهموابن ماجة والبخاري أخرجه أمحد {.}اْلَحج َواْلُعْمَرةُ 

  982: الحديث رقم        

ُهَما - َعباسَ  َعْن اْبنِ          َال { :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َها رَُجٌل ِإال َوَمَعَها َمْحَرم : فـََقاَل َرُجلٌ . ُتَساِفُر اْلَمْرَأُة ِإال َمَع ِذي َمْحَرٍم، َوَال َيْدُخُل َعَليـْ
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اْخُرْج : َل اللِه، ِإين أُرِيُد َأْن َأْخرَُج ِيف َجْيِش َكَذا وََكَذا، َواْمرََأِيت تُرِيُد احلَْج، فـََقالَ يَا َرُسو 
 .}رواه البخاري ومسلم{. }َمَعَها

  983 :الحديث رقم        

  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َلٍة إال َوَمَعَها { ال َيِحل الْمَرَأٍة تـُْؤِمُن بِاَللِه َواْليَـْوِم اآلِخِر، َأْن ُتَساِفَر َمِسيَرَة يـَْوٍم َولَيـْ

 .}رواه البخاري ومسلم{. }ُحْرَمـةٌ 

  . }يـَْوٍم وليلة إال َمَع ِذي َمْحَرمٍ أن ُتَساِفُر َمِسيَرَة { :لْلُبَخارِي  َوِيف َلْفظٍ         

  

  اتِ ادَ بَ عِ الْ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ  رُ كْ لذ اَ 

َهى َعِن  :قال تعاىل         اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَالَة ِإن الصَالَة تـَنـْ
  .}سورة العنكبوت{) 45(اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اللِه َأْكبَـُر َواللُه يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعوَن 

َوَسبُحوُه ُبْكَرًة  )41(يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا اللَه ِذْكًرا َكِثيًرا  :قال تعاىلو         
  .}سورة األحزاب{ )42(َوَأِصيًال 

فَِإما يَْأتِيَـنُكْم ِمني ُهًدى َفَمِن اتـَبَع ُهَداَي َفَال َيِضل َوَال َيْشَقى  :وقال تعاىل        
) 124(َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإن لَُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى  )123(
  .}سورة طه{
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ُر اللِه  :وقال تعاىل         يَا أَيـَها الناُس اذُْكُروا نِْعَمَة اللِه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ
  .}سورة فاطر{) 3(يـَْرزُُقُكْم ِمَن السَماِء َواْألَْرِض َال ِإَلَه ِإال ُهَو فَأَنى تـُْؤَفُكوَن 

َوَخِشَي الرْحَمَن بِاْلَغْيِب فـََبشْرُه ِبَمْغِفَرٍة  ِإنَما تـُْنِذُر َمِن اتـَبَع الذْكرَ  :وقال تعاىل        
  .}سورة يس{) 11(َوَأْجٍر َكرِيٍم 

بـُروا َآيَاتِِه َولَِيَتذَكَر ُأوُلو اْألَْلَباِب  :وقال تعاىل         َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيد ) 29(ِكَتاٌب أَنـْ
  .}سورة ص{

  .}سورة البقرة{) 152(فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َوَال َتْكُفُروِن  :وقال تعاىل        

ِإن رَبـَك يـَْعلَـُم  )19(ِإن َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمـْن َشـاَء اتَخـَذ ِإلَـى رَبـِه َسـِبيًال  :وقال تعاىل        
ُر اللْيـَل  أَنَك تـَُقوُم َأْدَنى ِمْن ثـُلَُثِي اللْيِل َوِنْصَفهُ  ـُه يـَُقـدِذيَن َمَعَك َواللَوثـُلَُثُه َوطَائَِفٌة ِمَن ال

ـــَر ِمـــَن اْلُقـــْرَآِن َعِلـــَم َأْن  َرُءوا َمـــا تـََيس َتـــاَب َعَلـــْيُكْم َفـــاقـْ َوالنـَهـــاَر َعِلـــَم َأْن لَـــْن ُتْحُصـــوُه فـَ
يـَْبتَـُغــوَن ِمــْن َفْضــِل اللــِه َوَآَخــُروَن َســَيُكوُن ِمــْنُكْم َمْرَضــى َوَآَخــُروَن َيْضــرِبُوَن ِفــي اْألَْرِض 

َرُءوا َما تـََيسَر ِمْنُه َوَأِقيُموا الصَالَة َوَآتُـوا الزَكـاَة َوَأْقِرُضـوا اللـ َه يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللِه فَاقـْ
ُفِســُكْم ِمــْن َخْيــٍر َتِجـُدوُه ِعْنــَد اللــ ُموا ِألَنـْ ــًرا َوَأْعظَــَم َأْجــًرا قـَْرًضـا َحَســًنا َوَمــا تـَُقـد ِه ُهـَو َخيـْ

  .}سورة املزمل{) 20(َواْستَـْغِفُروا اللَه ِإن اللَه َغُفوٌر رَِحيٌم 

ــاَء  :وقــال تعــاىل         ُلــوَن َآيَــاِت اللــِه َآَن ــٌة قَاِئَمــٌة يـَتـْ ــاِب أُم ــْن َأْهــِل اْلِكَت لَْيُســوا َســَواًء ِم
َهــْوَن  )113(اللْيــِل َوُهــْم َيْســُجُدوَن  ــْوِم اْآلَِخــِر َويَــْأُمُروَن بِــاْلَمْعُروِف َويـَنـْ يـُْؤِمُنــوَن بِاللــِه َواْليَـ

َراِت َوُأولَِئَك ِمَن الصاِلِحيَن  َوَما يـَْفَعُلوا ِمْن َخْيـٍر  )114(َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخيـْ
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َلْن ُيْكَفُروُه َواللُه َعِليٌم بِاْلُمتِقيَن    .}سورة ال عمران{) 115(فـَ

ــِر ِإن  :وقــال تعــاىل         ــْرَآَن اْلَفْج ــِل َوقـُ ــى َغَســِق اللْي ــْمِس ِإَل ــُدُلوِك الش ــَالَة ِل ــِم الص َأِق
َعثَـَك رَبـَك ) 78(قـُْرَآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا  َوِمَن اللْيِل فـَتَـَهجْد ِبِه نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يـَبـْ

  .}سورة اإلسراء{) 79(َمَقاًما َمْحُموًدا 

ــاِء  :وقــال تعــاىل         ــْن َآَن ــَل ُغُروِبَهــا َوِم ْب ــْمِس َوقـَ ــوِع الش ــَل طُُل ْب َوَســبْح ِبَحْمــِد رَبــَك قـَ
  .}سورة طه{) 130(َف النـَهاِر َلَعلَك تـَْرَضى اللْيِل َفَسبْح َوَأْطَرا

نَـا َجْمَعـُه َوقـُْرَآنَـُه  )16(َال ُتَحرْك بِـِه ِلَسـاَنَك لِتَـْعَجـَل بِـِه  :وقال تعـاىل          )17(ِإن َعَليـْ
َرْأنَاُه فَاتِبْع قـُْرَآنَُه  َنا بـََيانَُه  )18(فَِإَذا قـَ   .}املدثرسورة {) 19(ثُم ِإن َعَليـْ

ــْوِمي اتَخـُذوا َهــَذا اْلُقــْرَآَن َمْهُجــورًا  :وقـال تعــاىل         ) 30(َوقَـاَل الرُســوُل يَــا َرب ِإن قـَ
  .}سورة الفرقان{

َوُم َويـَُبشُر اْلُمْؤِمِنيَن الِذيَن  :وقال تعاىل         ِإن َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلِتي ِهَي َأقـْ
   .}سورة اإلسراء{) 9(يـَْعَمُلوَن الصاِلَحاِت َأن َلُهْم َأْجًرا َكِبيًرا 

 )22(ي َضَالٍل ُمِبيٍن فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر اللِه ُأولَِئَك فِ  :وقال تعاىل        
 اللُه نـَزَل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تـَْقَشِعر ِمْنُه ُجُلوُد الِذيَن َيْخَشْوَن رَبـُهمْ 

َوَمْن  ثُم تَِليُن ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَلى ِذْكِر اللِه َذِلَك ُهَدى اللِه يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاءُ 
 .}سورة الزمر{) 23(ُيْضِلِل اللُه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد 
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 984 :الحديث رقم        

          :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِعْنَد َظن َعْبِدي ِبي، َوأَنَا َمَعُه ِحيَن َيْذُكُرِني، فَِإْن ذََكَرِني ِفي أَنَا : يـَُقوُل اللُه تـََعاَلى{

تَـَرَب  ُهْم، َوِإِن اقـْ نـَْفِسِه ذََكْرتُُه ِفي نـَْفِسي، َوِإْن ذََكَرِني ِفي َمٍإل ذََكْرتُُه ِفي َمٍإل َخْيٍر ِمنـْ
تَـرَ  تَـَرْبُت ِإلَْيِه ِذرَاًعا، َوِإِن اقـْ ًرا اقـْ تَـَرْبُت ِإلَْيِه بَاًعا، َوِإْن أَتَاِني ِإَلي ِشبـْ َب ِإَلي ِذرَاًعا اقـْ

ْيُتُه َهْرَوَلةً    .}وغريهم البخاري ومسلمأمحد و رواه {. }َيْمِشي أَتـَ

  985: الحديث رقم        

 -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعرِي َعْن َأِيب ُموَسى اَألشْ         
َقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل األُتْـُرجِة، رِيُحَها طَيٌب َوطَْعُمَها طَيٌب، {:قَالَ  َمَثُل اْلُمْؤِمِن الِذي يـْ

ُل اْلُمَناِفِق َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الِذي ال يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل التْمَرِة ال رِيَح َلَها َوطَْعُمَها ُحْلٌو، َوَمثَ 
أُ الِذي يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل الرْيَحانَِة رِيُحَها طَيٌب َوطَْعُمَها ُمر، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الِذي ال يـَْقرَ 

 رواه أمحد والبخاري ومسلم وغريهم{ .}اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْلَحْنظََلِة لَْيَس َلَها رِيٌح َوطَْعُمَها ُمر{.              

  986: الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل النِيب : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُموَسى اَألْشَعرِي        
  .}متفق عليه{. }َواْلَميتِ َمَثُل الِذي َيْذُكُر رَبُه َوالِذي َال َيْذُكُر رَبُه َمَثُل اْلَحي {:- َوَسلمَ 

  987: الحديث رقم        
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الِذي { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنها -َعْن َعاِئَشةَ         
َوالِذي يـَْقَرأُُه َوَيْشَتد َعَلْيِه لَُه يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن َوُهَو َماِهٌر بِِه َمَع السَفَرِة اْلِكَراِم اْلبَـَررَِة، 

 .}رواه البخاري ومسلم{. }نَأْجَرا

  988: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُعَمَر ْبِن اَخلطابِ  َعنْ         
َواًما، َوَيَضُع ِبِه آَخرِينَ ِإن اللَه يـَْرَفُع {:قَالَ   .}مسلمأمحد و رواه {. }ِبَهَذا اْلِكَتاِب َأقـْ

  989: الحديث رقم        

ُهما - َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرو         َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َيا، فَإن : اْلُقْرآنِ يـَُقاُل ِلَصاِحِب {:قَالَ  - َوَسلمَ  نـْ ُل في الدْل َكَما ُكْنَت تـَُرتَرْأ َواْرَتِق َورَت اقـْ

  .}صحيح اجلامع: أبو داود والرتمذي أنظر{. }َمْنزِلََتَك ِعْنَد آِخِر آية تـَْقَرأَُها

  990: الحديث رقم         

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َعْنهُ َرِضَي اللُه  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
َلُه َحَسَنٌة، َوالَحَسَنُة ِبَعْشِر أْمثَاِلَها، ال َأُقولُ {:قَالَ  ألم : َمْن قـََرأ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اِهللا فـَ

 قال حسن صحيح،و  رواه الرتمذي{.}أِلٌف َحْرٌف، َوَالٌم َحْرٌف، َوِميٌم َحْرفٌ : َحرٌف، َولِكنْ 
  .}صحيح اجلامع: أنظر

  991: الحديث رقم        
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - يلِ اهِ بَ الْ  ةَ امَ مَ يب أُ أَ  نْ عَ         
  .}رواه مسلم{.}َألْصَحاِبهِ اقْـَرُأوا الُقْرآَن؛ فَإنُه يَأِتي يـَْوَم الِقَياَمِة َشِفيًعا { :قَالَ 

  992: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلٍك قَالَ  َعْن أََنسَ         
َأْهُل اْلُقْرآِن ُهْم َأْهُل اِهللا : َمْن ُهْم يَا َرُسوَل اِهللا؟ قَالَ : ِقيلَ . ِهللا ِفي الناِس َأْهُلونَ { :قَالَ 

: يف املقدمة، وقال األلباين يف صحيح ابن ماجة: أخرجه أمحد يف املسند، وابن ماجة: صحيح { .}َوَخاصُتهُ 
  .}صحيح

  993: الحديث رقم        

َكاَن َرُجٌل يـَْقرَُأ ُسوَرَة اْلَكْهِف، َوِعْنَدُه فـََرٌس : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ءاربَ الْ  نِ عَ         
َها، فـََلما أْصَبَح أَتى  َمْربُوٌط ِبَشطَنَـْنيِ، فـَتَـَغشْتُه َسَحابٌَة َفَجَعَلْت َتْدنُو، َوَجَعَل فـََرُسه يـَْنِفُر ِمنـْ

 يبمَ  - النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَلْت لِلُقْرآنِ { :الَ َفذََكَر َذِلَك َلُه، فـَقَ  -َصلِكيَنُة تـَنَـزتِْلَك الس{ .
  .}رواه البخاري ومسلم{

  994: الحديث رقم        

اْلُقْرآُن { :قَالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َجابِرٍ         
َجَعَلُه َأَماَمُه قَاَدُه ِإَلى اْلَجنِة، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَف َشاِفٌع ُمَشفٌع، َوَماِحٌل مَصدٌق، َمْن 

  .}رواه البيهقي والطرباين وغريمها وصححه األلباين{. }َظْهرِِه َساَقُه ِإَلى النارِ 

  995: الحديث رقم        
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: اْختَـَلَف َرُجالِن ِيف ُسورٍَة، فـََقاَل َهَذا: -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعودٍ         
 ِيبمَ  -أَقـْرََأِين النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَوقَاَل َهَذا. -َصل : ِيبَرَأِين الن . - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أَقـْ
 ِيبمَ  - َفأََتى النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَر َوْجُهُه، َوِعْنَدُه َرُجٌل، : َفُأْخِربَ ِبَذِلَك، قَالَ  - َصلفـَتَـَغيـ

رَ { :فـََقالَ  َتَدَعُه ِمْن ِقَبِل نـَْفِسِه، اقـْ ُأوا َكَما ُعلْمُتْم، َفال َأْدِري أَِبَشْيٍء أُِمَر، َأْم ِبَشْيٍء ابـْ
َلُكُم اْخِتالفـُُهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهمْ  فَِإنَما َأْهَلَك َمْن َكانَ  بـْ فـََقاَم ُكل َرُجٍل ِمنا َوُهَو ال : قَالَ . قـَ
  .}رواه أمحد وغريه وصححه األلباين{.  }يـَْقرَأُ َعَلى ِقرَاَءِة َصاِحِبهِ 

  996: الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأيب أَُماَمَة اْلَباِهِلي        
َرُءوا الزْهَراَوْين{:قَالَ  َرُءوا اْلُقْرآَن؛ فَِإنُه يَْأِتي يـَْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِلَصاِحِبِه، اقـْ ُسورََة : اقـْ

َياَمِة َكأَنـُهَما َغَيايـََتاِن، َأْو َكأَنـُهَما اْلبَـَقَرِة َوُسورََة آِل ِعْمَراَن؛ فَِإنـُهَما تَْأتَِياِن يـَْوَم اْلقِ 
َرُءوا ُسورََة  ، ُتَحاجاِن َعْن َصاِحِبِهَما، اقـْ ُهَما ِفْرقَاِن ِمْن طَْيٍر َصَوافَغَماَمَتاِن، َأْو َكأَنـ

َرِضَي اللُه  -ةُ يَ اوِ عَ مُ  قالَ  .اْلبَـَقَرِة فَِإن َأْخَذَها بـَرََكٌة َوتـَرَْكَها َحْسَرٌة َوال َتْسَتِطيُعَها اْلَبطََلةُ 
  .}معلقاً مثله البخاري  روىو  ،مسلمأمحد و رواه {. }ةُ رَ حَ الس  ةَ لَ طَ بَ الْ  ن  أَ ِين غَ لَ بَـ  :-َعْنهُ 

  997 :الحديث رقم        

             :-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َهْل تـَْعرِفُِني؟ أَنَا الِذي  : َيِجيُء اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكالرُجِل الشاِحِب، يـَُقوُل ِلَصاِحِبهِ { 

َلَك، َوُأْظِمُئ َهَواِجَرَك، َوِإن ُكل تَاِجٍر ِمْن َورَاِء ِتَجارَتِِه، َوأَنَا َلَك اْليَـْوَم  ُكْنُت ُأْسِهُر لَيـْ
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ِمْن َورَاِء ُكل تَاِجٍر، فـَيـُْعَطى اْلُمْلَك بَِيِميِنِه، َواْلُخْلَد ِبِشَماِلِه، َويُوَضُع َعَلى رَْأِسِه تَاُج 
َيا َوَما ِفيَها، فـَيَـُقوالنِ  نـْ َتاِن، ال يـَُقوُم َلُهَما الدأَ : اْلَوقَاِر، َوُيْكَسى َواِلَداُه ُحل ، ى لََنا يَا َربن

: بِتَـْعِليِم َوَلدُِكَما اْلُقْرآَن، َوِإن َصاِحَب اْلُقْرآِن يـَُقاُل َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ : َهَذا ؟ فـَيـَُقاُل َلُهَما
َيا، فَِإن َمْنزَِلَك ِعْنَد آِخِر آيَةٍ  نـْ ُل ِفي الدْل َكَما ُكْنَت تـَُرترََجاِت، َورَتَرْأ، َواْرَق ِفي الد  اقـْ

احلديث حسن أو صحيح، ألن له شاهدا : قال األلباين. األوسط الطرباين يفالرتمذي واحلاكم و  رواه{. }َمَعكَ 
: املصنف، وأبو القاسم األصبهاين يف: أخرجه ابن أيب شيبة يف. من حديث بريدة بن احلصيب مرفوعا بتمامه

واحلديث بتمامه له شاهد آخر من ... الطحاوية ختريج: الرتغيب، وغريه ممن كنت ذكرم يف خترجيي إياه قدميا يف
 .}السلسلة الصحيحة: وانظر. فهو بالغ صحيح. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه. رواية حيىي بن أيب كثري بالغا

  998 :الحديث رقم        

َمْن  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ :  قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ دَ يْ رَ بُـ  نْ عَ         
َرَأ اْلُقْرآَن َوتـََعلَمُه َوَعِمَل ِبِه، أُْلِبَس يـَْوَم اْلِقَياَمِة تَاًجا ِمْن نُوٍر، َضْوُءُه ِمْثُل َضْوِء  قـَ

َيا فـَيَـُقوالنِ الشْمِس، َوُيْكَسى َواِلَدْيِه ُحلَتاِن َال يـَُقوُم ِبِهَما  نـْ ِبَما ُكِسيَنا؟ فـَيـَُقالُ : الد :
 .}السلسلة الصحيحة: انظر. رواه احلاكم{. }َوَلدُِكَما اْلُقْرآن بَِأْخذِ 

  999 :الحديث رقم        

ُهما -ْبِن َعْبِد اهللاِ  َعْن َجابِرَ          َصلى اُهللا َعَلْيِه  -َدَخَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َرأُ {:وَن اْلُقْرآَن، قَالَ يـَْقرَأُ اْلَمْسِجَد، فَِإَذا ِفيِه قـَْوٌم  - َوَسلمَ  تَـُغوا بِِه اَهللا، ِمْن اقـْ وا اْلُقْرآَن، َوابـْ

ْبِل َأْن يَْأِتَي قـَْوٌم يُِقيُمونَُه ِإقَاَمَة اْلِقْدِح، يـَتَـَعجُلونَُه، َوَال يـََتَأجُلونَهُ  محد يف أصحيح رواه {. }قـَ
  .}املسند
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  1000: الحديث رقم        

ُهما - ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ          َنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعنـْ              َخرََج َعَليـْ
، َواْألَْعَراِيب، قَالَ  - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - فَاْسَتَمَع : َوَحنُْن نـَْقرَُأ اْلُقْرآَن، َوِفيَنا اْلَعَجِمي

َرُءوا َفُكل َحَسٌن، َوَسَيْأِتي قـَْوٌم يُِقيُمونَُه َكَما يـَُقاُم اْلِقْدُح يـَتَـَعجُلونَُه، َوَال {:فـََقالَ  اقـْ
يف الصحيح املسند ويف صحيح دالئل  وصححه الوادعي مثله و داودوأب محد يف املسندأرواه {. }يـََتَأجُلونَهُ 

النبوة، وصححه االلباين يف ختريج مشكاة املصابيح ويف السلسلة الصحيحة وصحيح أيب داود، وحسنه بلفظ آخر 
  .}فريب يف صحيح اجلامع

  1001: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيَرِضَي الل-  ِيبَع الن  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أَنُه مسَِ
َيا، { :يـَُقولُ  نـْ َمُه قـَْوٌم َيْسأَُلوَن ِبِه الدْبَل َأْن يـَتَـَعل تـََعلُموا اْلُقْرآَن َوَسُلوا اللَه ِبِه اْلَجنَة، قـَ
رواه {. }رَُجٌل يـَُباِهي ِبِه، َورَُجٌل َيْسَتْأِكُل ِبِه، َورَُجٌل يـَْقَرأُُه لِلهِ : ْلُقْرآَن يـَتَـَعلُمُه َثالثَةٌ فَِإن ا

 .}السلسلة الصحيحةوجيد األلباين سنده يف : انظر. ابن نصر والبيهقي

  1002 :الحديث رقم        

ُمث َسَأَل  ،أَنُه َمر َعَلى قَاص يـَْقرَأُ  -َرِضَي اللُه َعْنُه  -ْنيٍ صَ حُ  نِ بْ  انَ رِ مْ عِ  نْ عَ         
َرَأ اْلُقْرآَن {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  :فَاْستَـْرَجَع ُمث قَالَ  َمْن قـَ
ْلَيْسَأْل اللَه ِبهِ  َواٌم  ،فـَ رواه الرتمذي، {. }وَن اْلُقْرآَن َيْسأَُلوَن ِبِه الناسَ أُ يـَْقرَ فَِإنُه َسَيِجيُء َأقـْ

  .}الصحيحة انظر السلسلة

  1003 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -الرْمحَِن ْبِن ِشْبلٍ  َعْبدِ  نْ عَ         
اقْـَرُأوا اْلُقْرآَن َواْعَمُلوا ِبِه، َوال َتْجُفوا َعْنُه، َوال تـَْغُلوا ِفيِه، َوال { :يـَُقولُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

السلسلة ، و صحيح اجلامع لأللباين :أنظر .أمحد يف مسنده وغريه رواه{ .}تَْأُكُلوا ِبِه، َوال َتْسَتْكِبُروا
  .}الصحيحة

  1004 :الحديث رقم        

َيِجيُء  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
يَـُقولُ  ْلَبُس تَاَج اْلَكَراَمِة، ثُم يـَُقولُ : اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَ يَا َرب ِزْدُه، : يَا َرب َحلِه، فـَيـُ
يـُْلَبُس ُحلَة اْلَكَراَمِة، ثُم يَـ  يـَُقاُل َلهُ : ُقولُ فـَ َرَأُه َواْرَقُه، َويـَُزاُد ِبُكل : يَا َرب اْرَض َعْنُه، فـَ اقـْ

  . }حسن :هذا حديث حسن صحيح، وقال األلباين يف  صحيح الرتمذي: رواه الرتمذي وقال{. }آيٍَة َحَسَنةً 

  1005 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل ِيل النِيب  :قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ َعْن َعْبِد اللِه بْ         
َرْأ َعَلي {:- َوَسلمَ  فَِإني ُأِحب َأْن َأْسَمَعُه ِمْن  :قَالَ  ؟!آقـْرَُأ َعَلْيَك َوَعَلْيَك أُْنزِلَ  :قـُْلتُ  .اقـْ
َنا  :ْغتُ فـََقرَْأُت َعَلْيِه ُسورََة النَساِء َحىت بـَلَ . َغْيِري َنا ِمْن ُكل أُمٍة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ

َناُه َتْذرِفَانِ  .ْمِسكْ أَ: قَال ِبَك َعَلى َهُؤالء َشِهيًدا   .}رواه البخاري{. }فَِإَذا َعيـْ

  1006 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيَرُجًال َجاَءُه فـََقالَ  - َرِضَي الل َأْوِصِين، فـََقالَ : َأن :
ُأوِصيَك بِتَـْقَوى { :ِمْن قـَْبِلكَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َسأَْلَت َعما َسأَْلُت َعْنُه َرُسوَل اللهِ 
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 ُه رَْأُس ُكلِه، فَِإنِه  اللْسَالِم، َوَعَلْيَك ِبذِْكِر الل َشْيٍء، َوَعَلْيَك بِاْلِجَهاِد، فَِإنُه رَْهَبانِيُة اْإلِ
، وقال أمحد يف مسنده رواه{ .}َوِتَالَوِة اْلُقْرآِن، فَِإنُه َرْوُحَك ِفي السَماِء، َوِذْكُرَك ِفي اْألَْرضِ 

  .}صحيح اجلامع: وحسنه يف. طرقهصحيح مبجموع : األلباين يف السلسلة الصحيحة

  1007 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  - َعْن َعِليمَ  - قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللي اُهللا َعَلْيِه وسلِإَذا { :-َصل
َحتى َيْجَعَل فَاُه َعَلى ِفيِه، َتَسوَك َأَحدُُكْم ثُم قَاَم يـَْقَرأُ، طَاَف ِبِه اْلَمَلُك َيْسَتِمُع اْلُقْرآَن، 

لباين يف األصححه و  رواه البزار وابن ايب شيبة والبيهقي{ .}َفال َتْخُرُج آيٌَة ِمْن ِفيِه ِإال ِفي ِفّي اْلَمَلكِ 
  .}الرتغيب والرتهيب، وانظر السلسلة الصحيحة

  1008 :الحديث رقم        

َع َرُجًال يـَْقرَُأ ُقْل ُهَو اللُه َأَحٌد يـَُردُدَها  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيدٍ          َأن َرُجًال مسَِ
َفذََكَر َذِلَك َلُه، وََكَأن الرُجَل  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََلما َأْصَبَح َجاَء ِإَىل َرُسوِل اللهِ 

َا فـََقالَ  هِ َرُسوُل  :يـَتَـَقاهلمَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ {:-َصلَها لَتَـْعِدُل  ،َوالِإنـ
 .}رواه البخاري{ . }ثـُُلَث اْلُقْرآنِ 

  1009 :الحديث رقم        

ْرَداءِ          ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب الدَرِضَي الل-  ِيبمَ  -َعْن النُه َعَلْيِه َوَسلى اللأَيـَْعِجُز {:قَالَ  -َصل
َلٍة ثـُُلَث اْلُقْرآن ُقْل ُهَو اللُه : قَالَ  ؟وََكْيَف يـَْقرَْأ ثـُُلَث اْلُقْرآنِ : ؟ قَاُلواَأَحدُُكْم َأْن يـَْقَرَأ ِفي لَيـْ

 }ورواه مسلم{ .}َأَحٌد تـَْعِدُل ثـُُلَث اْلُقْرآنِ 
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  1010 :الحديث رقم        

  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َرأُ َعَلْيُكْم ثـُُلَث اْلُقْرآنِ  { َصلى  -َفَحَشَد َمْن َحَشَد، ُمث َخرََج َنِيب اللهِ  .اْحُشُدوا فَِإني َسَأقـْ

ِإين أَُرى َهَذا َخبَـٌر : فـََقرََأ ُقْل ُهَو اللُه َأَحٌد ُمث َدَخَل، فـََقاَل بـَْعُضَنا لِبَـْعضٍ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
: فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َجاَءُه ِمْن السَماِء، َفَذاَك الِذي أَْدَخَلُه، ُمث َخرََج َنِيب اللهِ 

َرأُ َعَلْيُكْم ثـُُلَث اْلُقْرآِن، َأَال ِإنـَها تـَْعِدُل ثـُُلَث اْلُقْرآنِ    .}رواه مسلم{. }ِإني قـُْلُت َلُكْم َسأَقـْ

  1011 :الحديث رقم        

ُهما - اهللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رَ ابِ جَ  نْ عَ          اللُه َعَلْيِه ى َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
الِذي إَذا َسِمْعَتُه يـَْقَرُأ رَأَْيَت أَنُه َيْخَشى  آنِ رْ قُ الْ بِ  تاً وْ صَ  الناسِ  َأْحَسنُ  نْ مِ  ن إِ { :- َوَسلمَ 
رواه ابن ماجة وغريه، وصححه األلباين يف السلسلة، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ويف صحيح {. }اللهَ 

  .}اجلامع

  1012 :رقم الحديث        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يارِ صَ نْ اْألَ  ودٍ عُ سْ يب مَ أَ  نْ عَ         
َرُؤُهْم ِلِكَتاِب اللِه، فَِإْن َكانُوا ِفي اْلِقَراَءِة َسَواًء فََأْعَلُمُهْم بِالسنِة، {:قَالَ  يـَُؤم اْلَقْوَم َأقـْ

فَِإْن َكانُوا ِفي السنِة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم ِهْجَرًة، فَِإْن َكانُوا ِفي اْلِهْجَرِة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم 
  .}رواه مسلم{. }ِسْلًما

ِفي  فََأْكبَـُرُهْم ِسنا، َوَال يـَُؤمن الرُجُل الرُجَل ِفي ُسْلطَانِِه، َوَال يـَْقُعدْ { :ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         
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  . }بـَْيِتِه َعَلى َتْكرَِمِتِه ِإال بِِإْذنِهِ 

  1013: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأْن أَبَاُه أََتى ِمْن ِعْنِد النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْمرِو ْبِن َسَلَمةَ         
           :َحقا، فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِمْن ِعْنِد النِيب ِجْئُتُكْم َواللِه : َفقاَل لَِقْوِمهِ - َوَسلمَ 

َصلوا َصَالَة َكَذا ِفي ِحيِن َكَذا، َوَصلوا َصَالَة َكَذا ِفي ِحيِن َكَذا، فَِإَذا َحَضَرِت {
ْليـَُؤذْن َأَحدُُكْم، َوْليَـُؤمُكْم َأْكثـَرُُكْم قـُْرآنً  فـََنظَُروا فَـَلْم َيُكْن َأَحٌد : رومْ عَ  قالَ . االصَالُة فـَ

، فـََقدُموِين بـَْنيَ أَْيِديِهْم، َوأَنَا اْبُن ِست أَْو َسْبِع ِسِننيَ  رواه البخاري{. }َأْكثـََر قـُْرآنًا ِمين{.  

  1014 :الحديث رقم        

        :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َلْم َيْدِر َما يـَُقوُل، { ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ِمَن اللْيِل، فَاْستَـْعَجَم اْلُقْرآُن َعَلى ِلَسانِِه فـَ

ْلَيْضَطِجعْ    .}رواه أمحد ومسلم وغريمها{. }فـَ

  1015 :الحديث رقم        

ُهما -َعباسَ  اْبن نِ عَ                         :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - النِيب  َعن -َرِضَي اللُه َعنـْ
 .}رواه البخاري{.  }ِكَتاُب الله  :َأَحق َما َأَخْذُتْم َعَلْيِه َأْجًرا {

  1016 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -اللُه َعْنهُ َرِضَي  -اءِ دَ رْ يب الد أَ  نْ عَ         
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روى البيهقي {. }َمْن َأَخَذ َعَلى تـَْعليِم الُقْرآِن قـَْوًسا، قـَلَدُه اهللاُ قـَْوًسا ِمْن ناٍر يـَْوَم اْلِقَياَمةِ {
  .}لأللباينالسلسلة الصحيحة و صحيح اجلامع  :وغريه، أنظر

  1017: الحديث رقم        

َعلْمُت نَاًسا ِمْن َأْهِل الصفِة : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصاِمتِ         
َها ِيف َسِبيلِ  ُهْم قـَْوًسا فـَُقْلُت لَْيَسْت ِمبَاٍل َوأَْرِمي َعنـْ  اْلِكَتاَب َواْلُقْرآَن، َفَأْهَدى ِإَيل َرُجٌل ِمنـْ

يَا : َفَألَْسأَلَنُه، َفأَتـَْيُتُه فـَُقْلتُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -، َآلِتَني َرُسوَل اللهِ -َعز َوَجل  - اللهِ 
أَْرِمي َرُسوَل اللِه، َرُجٌل أَْهَدى ِإَيل قـَْوًسا ِممْن ُكْنُت أَُعلُمُه اْلِكَتاَب َواْلُقْرآَن، َولَْيَسْت ِمبَاٍل وَ 

َها ِيف َسِبيِل اللهِ  رواه أبو {. }ِإْن ُكْنَت ُتِحب َأْن ُتَطوَق َطْوقًا ِمْن نَاٍر فَاقْـبَـْلَها{:قَالَ . َعنـْ
 .}داود

  1018 :الحديث رقم        

ُهما -اْبِن ُعَمرَ  َعنِ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َنتَـْينِ { اْلُقْرآَن فـَُهَو يـَُقوُم ِبِه آنَاَء اللْيِل  -َجل َوَعز  -رَُجٍل أَتَاُه اللهُ : ال َحَسَد ِإال ِفي اثـْ

 .}ه البخاري ومسلمروا{. }َورَُجٍل أَتَاُه اللُه َماال فـَُهَو يـُْنِفُقُه آنَاَء اللْيِل َوالنـَهارِ  ،َوالنـَهارِ 

  1019: الحديث رقم        

 :-َعَلْيِه َوَسلمَ اُهللا َصلى  - قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َيا نـَفَس اللُه َعْنُه ُكْربًَة { نـْ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمةِ َمْن نـَف، 

َيا َواْآلِخَرةِ  نـْ ُه َعَلْيِه ِفي الدَر اللَر َعَلى ُمْعِسٍر َيسُه  ،َوَمْن َيسَوَمْن َستَـَر ُمْسِلًما َستَـَرُه الل
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َيا َواْآلِخَرةِ  نـْ ُه ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيهِ  ،ِفي الدَوَمْن َسَلَك َطرِيًقا  ،َوالل
َوَما اْجَتَمَع قـَْوٌم ِفي بـَْيٍت ِمْن  ،يـَْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهَل اللُه َلُه ِبِه َطرِيًقا ِإَلى اْلَجنةِ 

ُلوَن ِكَتاَب اللهِ  ،بـُُيوِت اللهِ  نَـُهمْ  ،يـَتـْ  ،ِإال نـََزَلْت َعَلْيِهُم السِكيَنةُ  ،َويـََتَداَرُسونَُه بـَيـْ
ُهُم الرْحَمةُ  ُهُم اْلَمَالِئَكةُ  ،َوَغِشَيتـْ  ،َوَمْن َبطَأ ِبِه َعَمُلهُ  ،َوذََكَرُهُم اللُه ِفيَمْن ِعْنَدهُ  ،َوَحفتـْ
  .}رواه مسلم وأبو داود{.}َلْم ُيْسرِْع ِبِه َنَسُبهُ 

  1020: الحديث رقم        

ُهما -اْخلُْدرِي ُهَريـَْرَة َوَأِيب َسِعيٍد َعْن َأِيب                      أَنـُهَما َشِهَدا َعَلى النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُهْم  {:أَنُه قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َال يـَْقُعُد قـَْوٌم َيْذُكُروَن اللَه َعز َوَجل ِإال َحفتـْ

ُهْم الرْحَمُة  رواه {. }َونـََزَلْت َعَلْيِهْم السِكيَنُة َوذََكَرُهْم اللُه ِفيَمْن ِعْنَدهُ اْلَمَالِئَكُة َوَغِشَيتـْ
 .}مسلم

  1021: الحديث رقم        

َصلى الله َعَلْيِه  - َكاَن النِيب : قَالَ  - َرِضي الله َعْنهَما -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ         
أَيـُهْم َأْكثـَُر َأْخًذا  {:ُمث يـَُقولُ  ،َجيَْمُع بـَْنيَ الرُجَلْنيِ ِمْن قـَتـَْلى ُأُحٍد ِيف ثـَْوٍب َواِحدٍ  - َوَسلمَ 

َمُه ِيف اللْحدِ  ،فَِإَذا ُأِشَري لَُه ِإَىل َأَحِدِمهَا ؟ لِْلُقْرآنِ  والرتمذي والنسائي وأبو  البخاريو  أمحد رواه{. }َقد
  .}داود وابن ماجة

  1022: الحديث رقم        
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طابِ  َعنْ          ى اللهم َعَلْيِه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ُعَمَر ْبِن اخلَْ
فـََقَرَأُه ِفيَما بـَْيَن َصَالِة اْلَفْجِر َوَصَالِة  ،َمْن نَاَم َعْن ِحْزِبِه َأْو َعْن َشْيٍء ِمْنهُ  {:- َوَسلمَ 
َرَأُه ِمَن اللْيلِ   ،الظْهرِ    .}والرتمذي رواه مسلم{. }ُكِتَب َلُه َكأَنَما قـَ

  1023: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُموَسى اَألْشَعرِيهِ : قَالَ  - َرِضَي اللهم َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللى اللَصل
َلُهو َأَشد تـََفلًتا ِمَن اِإلِبِل ِمْن  ،فـََوالِذي نـَْفُس ُمَحمٍد بَِيِدهِ  ،تـََعاَهُدوا اْلُقْرآنَ  {:- َوَسلمَ 
  .}رواه البخاري ومسلم{. }َعْقِلَها

 1024: الحديث رقم        

: -َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن ُعْثَمانَ         
رُُكْم َمْن تـََعلَم اْلُقْرآَن َوَعلَمهُ {   .}روى البخاري والرتمذي وأبو داود{.}َخيـْ

  1025: الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  - َرُسوَل اللهِ َأن اْمَرأًَة َجاَءْت  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َسْعدٍ  َعْن َسْهلَ         
َها َرُسوُل اللهِ  ،يَا َرُسوَل اللهِ : فـََقاَلتْ  - َوَسلمَ  َصلى  -ِجْئُت ِألََهَب َلَك نـَْفِسي، فـََنظََر إِلَيـْ

َها َوَصوبَُه، ُمث طَْأطََأ رَْأَسُه، فـََلم  -اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  ْرأَُة أَنُه ملَْ يـَْقِض َفَصعَد النظََر إِلَيـْ
َ
ا رََأِت امل

ِإْن ملَْ َيُكْن َلَك َِا  ،يَا َرُسوَل اللهِ : ِفيَها َشْيًئا َجَلَسْت، فـََقاَم َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه فـََقالَ 
: ِه، قَالَ َال َواللِه يَا َرُسوَل الل : ؟ فـََقالَ  َهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيءٍ  {:َحاَجٌة فـََزوْجِنيَها، فـََقالَ 

 ،َال َواللِه يَا َرُسوَل اللهِ : ؟ َفَذَهَب ُمث َرَجَع فـََقالَ اْذَهْب ِإَلى َأْهِلَك فَاْنظُْر َهْل َتِجُد َشْيًئا 
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َال َواللِه يَا : ، َفَذَهَب ُمث َرَجَع، فـََقالَ اْنظُْر َوَلْو َخاَتًما ِمْن َحِديدٍ : َما َوَجْدُت َشْيًئا، قَالَ 
فـََلَها ِنْصُفُه،  - َما لَُه رَِداءٌ : قَاَل َسْهلٌ  - ْن َهَذا ِإزَارِيَوَال َخاَمتًا ِمْن َحِديٍد، َوَلكِ  ،َل اللهِ َرُسو 

َها  َما َتْصَنُع بِِإزَاِرَك، ِإْن لَِبْسَتُه َلمْ  :-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  َيُكْن َعَليـْ
 ،؟ َفَجَلَس الرُجُل َحىت طَاَل َجمِْلُسُه ُمث قَامَ  ِإْن لَِبَسْتُه َلْم َيُكْن َعَلْيَك َشْيءٌ ، وَ ِمْنُه َشْيءٌ 

َماَذا َمَعَك : ُمَولًيا، َفَأَمَر ِبِه َفُدِعَي، فـََلما َجاَء قَالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََرآُه َرُسوُل اللهِ 
أَتـَْقَرُؤُهن َعْن : قَالَ  - َعدَها -َوُسوَرُة َكَذا َكَذاَوُسورَُة   َكَذاَمِعي ُسوَرُة  : ؟ قَالَ  ِمَن الُقْرآنِ 

رواه {. }اْذَهْب فـََقْد َملْكُتَكَها ِبَما َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ : نـََعْم، قَالَ : قَالَ ؟  َظْهِر قـَْلِبكَ 
  .}ومسلم البخاري

  1026: الحديث رقم        

َنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ َعْن          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َخرََج َعَليـْ
أَيُكْم ُيِحب َأْن يـَْغُدَو ِفي ُكل يـَْوٍم ِإَلى َبْطَحاَن َأِو { :َوَحنُْن ِيف الصفِة فـََقالَ  - َوَسلمَ 

َيْأِتَي ِمْنُه  يَا َرُسوَل اللِه،  : فـَُقْلَنا ؟ بَِناقـَتَـْيِن َكْوَماَوْيِن ِفي َغْيِر ِإْثٍم َوال َقْطِع رَِحمٍ اْلَعِقيِق فـَ
 َنا حيُِبِه : قَالَ . ُكلَأَفال يـَْغُدو َأَحدُُكْم ِإَلى اْلَمْسِجِد فـَيَـْعَلَم، َأْو يـَْقَرأُ آيـَتَـْيِن ِمْن ِكَتاِب الل

تَـْيِن، وَ  ٌر َلُه ِمْن نَاقـَ ٌر َلُه ِمْن َأْرَبٍع َوِمْن َأْعَداِدِهن ِمَن اِإلِبل َخيـْ رواه {. }َثالٍث َوَأْرَبٍع، َوَخيـْ
  .}مسلم وغريه

  

  يرُ بِ كْ الت وَ  يدُ مِ حْ الت وَ  يلُ لِ هْ التـ وَ  يحُ بِ سْ لت اَ 
  رِ بَ كْ اْألَ  رِ كْ الذ  نَ مِ  
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ــرْحَمُن  :قــال تعــاىل         ــَو ال ــَهاَدِة ُه ــِب َوالش ــاِلُم اْلَغْي ــَو َع ــَه ِإال ُه ــَو اللــُه الــِذي َال ِإَل ُه
ــْيِمُن  )22(الــرِحيُم  ــَالُم اْلُمــْؤِمُن اْلُمَه وُس السُهــَو اْلَمِلــُك اْلُقــد ــَه ِإال ُهــَو اللــُه الــِذي َال ِإَل

ُهَو اللُه اْلَخـاِلُق اْلبَـاِرُئ اْلُمَصـوُر  )23(اَن اللِه َعما ُيْشرُِكوَن اْلَعزِيُز اْلَجباُر اْلُمَتَكبـُر ُسْبحَ 
ــَماَواِت َواْألَْرِض َوُهــَو اْلَعزِيــُز اْلَحِكــيمُ  ُح لَــُه َمــا ِفــي الس24( لَــُه اْألَْســَماُء اْلُحْســَنى ُيَســب (

   }سورة احلشر{
ُتَسبُح َلُه السَمَواُت السْبُع َواْألَْرُض َوَمْن ِفيِهن َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال  :قال تعاىلو         

  .}سورة اإلسراء{) 44(ُيَسبُح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنُه َكاَن َحِليًما َغُفورًا 

) 38(فَالِذيَن ِعْنَد رَبَك ُيَسبُحوَن َلُه بِاللْيِل َوالنـَهاِر َوُهْم َال َيْسَأُموَن  :قال تعاىل        
  .}سورة فصلت{

ُر  :وقال تعاىل         أََلْم تـََر َأن اللَه ُيَسبُح َلُه َمْن ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض َوالطيـْ
  .}سورة النور{) 41(َوَتْسِبيَحُه َواللُه َعِليٌم ِبَما يـَْفَعُلوَن  َصافاٍت ُكل َقْد َعِلَم َصَالَتهُ 

َوتـََرى اْلَمَالِئَكَة َحافيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُحوَن ِبَحْمِد رَبِهْم  :وقال تعاىل        
نَـُهْم بِاْلَحق َوِقيَل اْلَحْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِميَن    .}سورة الزمر{) 75(َوُقِضَي بـَيـْ

فَاْصِبْر ِإن َوْعَد اللِه َحق َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبَك َوَسبْح ِبَحْمِد رَبَك بِاْلَعِشي  :وقال تعاىل
ْبَكاِر    .}سورة غافر{) 55(َواْإلِ

َويـَتَـَفكُروَن ِفي الِذيَن َيْذُكُروَن اللَه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم  :وقال تعاىل        
) 191(َخْلِق السَماَواِت َواْألَْرِض رَبـَنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الناِر 

  .}سورة آل عنران{
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ْبَل اْلُغُروِب  :وقال تعاىل         َوِمَن  )39(َوَسبْح ِبَحْمِد رَبَك قـَْبَل طُُلوِع الشْمِس َوقـَ
  .}سورة ق{) 40(اللْيِل َفَسبْحُه َوَأْدبَاَر السُجوِد 

ِإنَما يـُْؤِمُن ِبَآيَاتَِنا الِذيَن ِإَذا ذُكُروا ِبَها َخروا ُسجًدا َوَسبُحوا ِبَحْمِد  :وقال تعاىل        
  .}سورة السجدة{) 15(رَبِهْم َوُهْم َال َيْسَتْكِبُروَن 

َوَذا النوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظن َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى ِفي  :وقال تعاىل        
َنا لَُه  )87(الظُلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإال أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإني ُكْنُت ِمَن الظاِلِميَن          فَاْسَتَجبـْ

َناُه ِمَن اْلَغم وََكَذلِ    .}سورة األنبياء{) 88(َك نـُْنِجي اْلُمْؤِمِنيَن َوَنجيـْ

  .}سورة اإلسراء{) 93(ُقْل ُسْبَحاَن رَبي َهْل ُكْنُت ِإال َبَشًرا َرُسوًال  :وقال تعاىل        

َعاِم َما تـَرَْكُبوَن وَ  :وقال تعاىل         لَِتْستَـُووا َعَلى  )12(َجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواْألَنـْ
َر لََنا َهَذا  ِذي َسخُتْم َعَلْيِه َوتـَُقوُلوا ُسْبَحاَن ال ظُُهورِِه ثُم َتْذُكُروا نِْعَمَة رَبُكْم ِإَذا اْستَـَويـْ

َقِلُبوَن  )13(َوَما ُكنا َلُه ُمْقرِنِيَن    .}سورة الزخرف{) 14(َوِإنا ِإَلى رَبـَنا َلُمنـْ

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللِه َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتـبَـَعِني َوُسْبَحاَن  :تعاىلوقال         
  .}سورة يوسف{) 108(اللِه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن 

ــرِيٌك ِفــي  :وقــال تعــاىل         ــُه َش ــْن َل ــْم َيُك ــًدا َوَل ــْذ َوَل ــُد لِلــِه الــِذي لَــْم يـَتِخ ــِل اْلَحْم َوُق
   .}سورة االسراء{) 111(اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُه َوِلي ِمَن الذل وََكبـْرُه َتْكِبيًرا 

  1027 :الحديث رقم         



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

564 

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َجَبلٍ  َعْن ُمَعاذَ         
. }-َعز َوَجل -َما َعِمَل آَدِمي َعَمال أَْنَجى َلُه ِمْن َعَذاِب اللِه، ِمْن ِذْكِر اللهِ {:- َوَسلمَ 

 . }يف صحيح اجلامع وصححه األلباين أخرجه ابن أيب شيبة والطرباين بإسناد حسن{

  1028 :الحديث رقم         

ْرَداءِ          ُه َعْنهُ  -َعْن َأيب الدهِ : قَالَ  -َرِضَي اللمَ  - قَاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- :
ٌر َلُكْم  َأال أُنـَبُئُكْم ِبَخْيِر َأْعَماِلُكْم، َوَأزَْكاَها ِعْنَد َمِليِكُكْم، َوَأْرَفِعَها{ ِفي َدرََجاِتُكْم، َوَخيـْ

ٌر َلُكْم ِمْن َأْن تـَْلَقْوا َعُدوُكْم فـََتْضرِبُوا َأْعَناقـَُهْم َوَيْضرِبُوا َفاِق الذَهِب َواْلَوِرِق، َوَخيـْ  ِمْن ِإنـْ
بن ماجة بإسناد رواه اإلمام أمحد والرتمذي وا{ .}ِذْكُر اللِه تـََعاَلى: قَالَ . بـََلى: ؟ قَاُلوا َأْعَناَقُكمْ 

   .}، وصحح األلباين اسناده يف مشكاة املصابيحصحيح

  1029 :الحديث رقم         

ــَرة          -َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلمَ  -َكــاَن َرُســوُل اللــهِ : قَــالَ  -َرِضــَي اللــُه َعْنــهُ  -َعــْن َأِيب ُهَريـْ
َصـلى اللـُه  -َجبَـُل ُمجْـَداَن، فـََقـاَل َرُسـوُل اللـهِ : يـَُقـاُل لَـهُ  َيِسُري ِيف طَرِيِق َمكَة، َفَمر َعلَـى َجبَـلٍ 

: َوَمــــا اْلُمَفــــرُدوَن يَــــا َرُســــوَل اللــــِه ؟ قَــــالَ : قَــــاُلوا. ِســــيُروا، َســــَبَق اْلُمَفــــرُدونَ {:-َعَلْيــــِه َوَســــلمَ 
اِكَراُت، رَِحَم اللُه اْلُمحَ  َه َكِثيًرا َوالذاِكُروَن اللِقـينَ الذـرِيَن ؟ : قَـاُلوا .لـِه َواْلُمَقصيَـا َرُسـوَل الل

، رَِحـَم اللـُه اْلُمَحلِقـينَ : يَـا َرُسـوَل اللـِه َواْلُمَقصـرِيَن ؟ قَـالَ : قَاُلوا .رَِحَم اللُه اْلُمَحلِقينَ : قَالَ 
 } وغريمها مسلمأمحد و رواه {.} ينَواْلُمَقصرِ : يَا َرُسوَل اللِه َواْلُمَقصرِيَن ؟ قَالَ : قَاُلوا

  1030 :الحديث رقم        
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         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َذرهِ  - َرِضَي اللمَ  -أن َرُسول اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللُسِئلَ  -َصل : َأي
. }ُسْبَحاَن اللِه َوَبِحْمِدهِ : َما اْصطََفى اللُه ِلَمالِئَكِتِه َأْو ِلِعَباِدهِ {:اْلَكالِم أَْفَضُل؟ قَالَ 

  .}محد ومسلمرواه أ{

 1031 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َذرهِ َكَذِلَك   -َرِضَي اللَرُسوَل الل مَ  -َأنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل - 
يَا َرُسوَل الّلِه َأْخِربِْين بَِأَحّب اْلَكَالِم : ؟ قـُْلتُ َأَال ُأْخِبُرَك بَِأَحّب اْلَكَالِم ِإَلَى الّلِه  {:قالَ 

  .}رواه مسلم{.}ِإّن َأَحّب اْلَكَالِم ِإَلَى الّلِه، ُسْبَحاَن الّلِه َوِبَحْمِدهِ { :فـََقالَ . ِإَىلَ الّلهِ 

  1032 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َذرَرِضَي الل-   َكَذِلَك َأن  ِيبهم  - نَاًسا ِمْن َأْصَحاِب النى اللَصل
ثُوِر : -َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاُلوا لِلنِيب  -َعَلْيِه َوَسلمَ  ِه، َذَهَب أَْهُل الديَا َرُسوَل الل

            :َن ِبُفُضوِل أَْمَواهلِِْم، قَالَ بِاْألُُجوِر، ُيَصلوَن َكَما ُنَصلي، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َويـََتَصدُقو 
ِإن ِبُكل َتْسِبيَحٍة َصَدَقًة، وَُكل َتْكِبيَرٍة ! َأَو لَْيَس َقْد َجَعَل اللُه َلُكْم َما َتصدُقوَن؟{ 

َصَدَقٌة، َونـَْهٌي َعْن  َصَدَقًة، وَُكل َتْحِميَدٍة َصَدَقًة، وَُكل تـَْهِليَلٍة َصَدَقًة، َوَأْمٌر بِاْلَمْعُروفِ 
يَا َرُسوَل اللِه، أَيَأِيت َأَحُدنَا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن : ، قَاُلواُمْنَكٍر َصَدَقٌة، َوِفي ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَقةٌ 

ُتْم َلْو َوَضَعَها ِفي َحَراٍم، َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزرٌ : َلُه ِفيَها َأْجٌر؟ قَالَ  َفَكَذِلَك ِإَذا ؟  َأرَأَيـْ
 .}رواه مسلم{.}َوَضَعَها ِفي اْلَحَالِل َكاَن لَُه َأْجرٌ 

  1033 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنها - َعْن ُجَوْيرِيََة بِْنِت اْحلَاِرثِ         
ِحَني َصلى الصْبَح َوِهَي ِيف َمْسِجِدَها، ُمث َرَجَع بـَْعَد َأْن َخرََج ِمْن ِعْنِدَها ُبْكَرًة  - َوَسلمَ 

َها{ :َحى َوِهَي َجاِلَسٌة، فـََقالَ َأضْ  ُتِك َعَليـْ نـََعْم، : ؟ قَاَلتْ  َما زِْلِت َعَلى اْلَحاِل الِتي فَارَقـْ
 ِيبمَ  - قَاَل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللاٍت، َلْو َلَقْد قـُْلُت بـَْعدَ : -َصلِك َأْرَبَع َكِلَماٍت َثَالَث َمر

 ُهن ُسْبَحاَن اللِه َوِبَحْمِدِه َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا نـَْفِسِه َوزِنََة : ُوزَِنْت ِبَما قـُْلِت ُمْنُذ اْليَـْوِم َلَوزَنـَتـْ
  .}رواه مسلم{. }َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماتِهِ 

  1034 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرآِين الّنِيب : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأيب أَُماَمَة اْلَباِهِلي        
أَذُْكُر اَهللا يَا : ؟ فـَُقْلتُ  بَِأي َشْيٍء ُتَحرُك َشَفتَـْيَك يَا أَبَا أَُماَمةَ { :َوأَنَا ُأَحرُك َشَفَيت، فـََقاَل ِيل 

بـََلى يَا : ؟ قـُْلتُ  َأَال ُأْخِبُرَك بَِأْكثـََر َوَأْفَضَل ِمْن ِذْكِرَك بِاللْيِل َوالنـَهارِ : فـََقالَ . َرُسوَل اهللاِ 
ْبَحاَن ُسْبَحاَن اِهللا َعَدَد َما َخَلَق، ُسْبَحاَن اِهللا ِمْلَء َما َخَلَق، سُ : تـَُقولُ : َرُسوَل اِهللا، قالَ 

اِهللا َعَدَد َما ِفي اَألْرِض َوالسَماِء، ُسْبَحاَن اِهللا ِمْلَء َما ِفي اَألْرِض َوالسَماِء، ُسْبَحاَن 
 اِهللا َعَدَد َما َأْحَصى ِكَتابُُه، ُسْبَحاَن اِهللا ِمْلَء َما َأْحَصى ِكَتابُُه، ُسْبَحاَن اِهللا َعَدَد ُكل

ُكل َشْيٍء، الَحْمُد ِهللا َعَدَد َما َخَلَق، َوالَحْمُد ِهللا ِمْلَء َما َخَلَق،   َشْيٍء، ُسْبَحاَن اِهللا ِمْلءَ 
َوالَحْمُد ِهللا َعَدَد َما ِفي اَألْرِض َوالسَماِء، َوالَحْمُد ِهللا ِمْلَء َما ِفي اَألْرِض َوالسَماِء، 

ْلَء َما َأْحَصى ِكَتابُُه، َوالَحْمُد ِهللا َعَدَد  َوالَحْمُد ِهللا َعَدَد َما َأْحَصى ِكَتابُُه، َوالَحْمُد ِهللا مِ 
 والنسائي وابن خزمية ،رواه أمحد وابن أيب الدنيا واللفظ له{. }ُكل َشْيٍء، َوالحْمُد ِهللا ِمْلَء ُكل َشْيءٍ 

لباين يف صحيح وصححه األ صحيح على شرط الشيخني، :واحلاكم وقال ،وابن حبان يف صحيحيهما باختصار
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  .}ب والرتهيبالرتغي

  1035: الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنه - ْبِن َمْسُعودٍ  َعْن َعْبِد اهللاِ         
َلَة ُأْسِرَي ِبي فـََقالَ {:قَال َراِهيَم لَيـْ السَالَم، يَا ُمَحمُد َأْقِرْئ أُمَتَك ِمني : َلِقيُت ِإبـْ

ُسْبَحاَن اللِه : َوَأْخِبْرُهْم َأن اْلَجنَة طَيَبُة التـْربَِة، َعْذبَُة اْلَماِء، َوأَنـَها ِقيَعاٌن، َوَأن ِغَراَسَها
رتمذي  رواه الرتمذي وصححه األلباين يف صحيح سنن ال{. }َواْلَحْمُد لِلِه َوَال ِإلََه ِإال اللُه َواللُه َأْكَبر

  .}وصحيح اجلامع

  1036 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َبِشريٍ َعِن النـْعَماِن ْبِن         
 هِ { :- مَ َوَسلا َتْذُكُروَن ِمْن َجَالِل اللِمم َعِطْفَن َحْوَل : ِإن التْسِبيَح َوالتـْهِليَل َوالتْحِميَد، يـَنـْ

اْلَعْرِش َلُهن َدِوي َكَدِوي النْحِل ُتذَكُر ِبَصاِحِبَها، َأَما ُيِحب َأَحدُُكْم َأْن َيُكوَن َلُه َأْو ال 
 لباين يف صحيح ابن ماجة وصحيح الرتغيب رواه ابن ماجة وصححه األ{. }؟ُر ِبِه يـََزاَل َلُه َمْن يُذَك

  .}والرتهيب

  1037 :الحديث رقم         

ُهَما -َعِن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِي َوَأِيب ُهَريـْرَة         َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُسْبَحاَن اللِه َواْلَحْمُد : اْصطََفى ِمْن اْلَكَالِم َأْربـًَعا -َعز َوَجل  -ِإن اللهَ { :قَال - َوَسلم

ُسْبَحاَن اللِه، ُكِتَبْت َلُه ِبَها ِعْشُروَن : َوَمْن قَالَ  :قَالَ . لِلِه َوَال ِإَلَه ِإال اللُه َواللُه َأْكبَـرُ 
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َال ِإلََه : اللُه َأْكبَـُر َفِمْثُل َذِلَك، َوَمْن قَالَ : َسيَئًة، َوَمْن قَالَ  َحَسَنًة، َوُحط َعْنُه ِعْشُرونَ 
اْلَحْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِميَن ِمْن ِقَبِل نـَْفِسِه ُكِتَب َلُه ِبَها : ِإال اللُه َفِمْثُل َذِلَك، َوَمْن قَالَ 

 يف املسند وصحح أمحد شاكر اسناده، محدرواه أ{. }وَن َسيَئةَثَالثُوَن َحَسَنًة، َوُحط َعْنُه ِبَها َثَالثُ 
  }لباين يف اجلامع الصحيحوصححه األ

  1038 :الحديث رقم         

 ِبَشَجَرةٍ  َمر  -َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى - اللهِ  َرُسولَ  َأنّ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -أََنسٍ  َعنْ         
 َوَال  اللِه، َوُسْبَحانَ  لِلِه، اْلَحْمدَ  ِإن { :فـََقالَ  اْلَوَرقُ  فـَتَـَناثـَرَ  ،ِبَعَصاهُ  َفَضَربـََها ،اْلَوَرقِ  يَاِبَسةِ 

. }الشَجَرةِ  َهِذهِ  َوَرقُ  َتَساَقطَ  َكَما اْلَعْبدِ  ُذنُوبِ  ِمنْ  لَُتَساِقطُ  َأْكبَـُر، َواللهُ  اللُه، ِإال  ِإَلهَ 
. إِلَْيهِ  َوَنظَرَ  َرآهُ  َقدْ  أَنهُ  ِإال  أََنسٍ  ِمنْ  َمسَاًعا ِلْألَْعَمشِ  نـَْعِرفُ  َوَال  َغرِيٌب، َحِديثٌ  َهَذا :وقَالَ رواه أمحد والرتمذي، {

  .}وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع

  1039 :الحديث رقم         

َصلى  -َرُسوُل اللهِ  ِيب  ر مَ : تْ قالَ  -اَرِضَي اللُه َعنـْهَ  -بٍ الِ يب طَ أَ  تِ نْ بِ  ئٍ انِ هَ  م أُ  نْ عَ         
 ُه َعَلْيِه َوَسلقَ : تُ لْ قُ فَـ  -مَ الل ا نَ أَ وَ  هُ لُ مَ عْ أَ  لٍ مَ عَ  بِ ِين ُمرْ فَ  - تْ الَ ا قَ مَ و كَ أَ  -تُ ُعفْ ضَ ُت وَ رْ بُـ كَ   دْ إين

َوَلِد إسماعيَل، َسبِحى اَهللا مائَة تسبيحٍة؛ فإنها تـَْعِدُل لِك مائَة رقبٍة من  {:قالَ . ةٌ سَ الِ جَ 
واْحَمِدي اَهللا مائَة تحميدٍة؛ فإنها تـَْعِدُل لِك مائَة فرٍس ُمْسَرَجٍة ُمْلَجَمٍة َتْحِمِليَن عليها 
َلٍة،  َدٍة ُمتَـَقبـِري اَهللا مائَة تكبيرٍة؛ فإنها تـَْعِدُل لِك مائَة َبَدنٍة ُمَقلفي سبيِل اِهللا، وَكب

فإنها َتْمَألُ ما بين السماِء واألرِض، وال يـُْرَفُع يومئٍذ ألحٍد وَهلِلي اَهللا مائَة تهليلٍة، 
لباين يف الرتغيب محد وحسنه األرواه أ{. }عمٌل َأْفَضُل منها؛ إال أن يأتَي بمثِل ما أَتـَْيِت به
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  .}إسناده حسن ورجاله ثقات: وقال يف السلسلة الصحيحة بعدما ضعفه والرتهيب

  1040 :الحديث رقم         

           :قَال -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلم - َأن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنه - َعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنَدبٍ         
َال  ُسْبَحاَن اللِه َواْلَحْمُد لِلِه َوَال ِإَلَه ِإال اللُه َواللُه َأْكبَـُر،: َأَحب اْلَكَالِم ِإَلى اللِه َأْرَبعٌ {

  }رواه مسلم{. }َيُضرَك بِأَيِهن َبَدْأت

  1041 :الحديث رقم         

َألَْن  {:قَال -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلم -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنه -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 ُسْبَحاَن اللِه َواْلَحْمُد لِلِه َوَال ِإَلَه ِإال اللُه َواللُه َأْكبَـُر، َأَحب ِإَلي ِمما طََلَعْت َعَلْيهِ : َأُقولَ 

  .}رواه مسلم{ .}الشْمسُ 

  1042 :الحديث رقم         

ُهما - َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ  َعْن َعْبَد اللِه ْبنِ                قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َال ِإَلَه ِإال اللُه، َواللُه َأْكبَـُر، : َما َعَلى اْألَْرِض رَُجٌل يـَُقولُ {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

َة ِإال بِاللِه، ِإال ُكفَرْت َعْنُه ُذنُوبُُه َوِإْن  َوُسْبَحاَن اللِه، َواْلَحْمُد لِلِه، َوَال َحوْ  َل َوَال قـُو
لباين يف احلاكم على شرط الشيخني وحسنه األو  أمحد والرتمذي رواه{.}َكاَنْت َأْكثـََر ِمْن زََبِد اْلَبْحرِ 

  }صحيح الرتغيب والرتهيب

  1043 :الحديث رقم         
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َمْن  {:قَال -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلم -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنه -ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
َال ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء : قَالَ 

َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشِر رِقَاٍب، وَُكِتَبْت َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة، َوُمِحَيْت َقِديٌر، ِفي يـَْوٍم ِماَئَة َمرٍة،  
َعْنُه ِماَئُة َسيَئٍة، وََكاَنْت َلُه ِحْرزًا ِمَن الشْيطَاِن يـَْوَمُه َذِلَك َحتى يُْمِسَي، َوَلْم يَْأِت َأَحٌد 

 }رواه البخاري ومسلم{. }ثـََر ِمْن َذِلكَ بَِأْفَضَل ِمما َجاَء ِبِه ِإال َأَحٌد َعِمَل َأكْ 

  1044 :الحديث رقم         

         وَب اْألَْنَصارِيُه َعْنه -َعْن َأِيب أَيمَ  - َعْن َرُسوِل اهللاِ  - َرِضَي اللى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل- 
َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكل َال ِإَلَه ِإال اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، : َمْن قَالَ {:قال

   .}متفق عليه{ .}َشْيٍء َقِديٌر، َعْشَر ِمَراٍر، َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َأْربـََعَة أَنـُْفٍس ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيلَ 

  1045 :الحديث رقم         

: َمْن قَالَ  {:قَال - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلم -النِيب َأن  -َرِضَي اللُه َعْنه - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
اَلَها َال ِإَلَه ِإال اُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر، َمْن قَ 

َحَسَنٍة، َوُمِحَي َعْنُه ِبَها ِماَئُة َسيَئٍة، وََكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشَر َمراٍت ِحيَن ُيْصِبُح، ُكِتَب َلُه ِبَها ِماَئُة 
َبٍة، َوُحِفَظ ِبَها يـَْوَمِئٍذ َحتى يُْمِسَي، َوَمْن َقاَل ِمْثَل َذِلَك ِحيَن يُْمِسي، َكاَن َلُه ِمْثُل َذِلكَ  رواه { .}َرقـَ

  .}يحةالسلسلة الصح:أمحد وصححه األلباين على شرط الشيخني كما يف

  1046: الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنه - َسْعٍد َعْن أَبِيهِ  َعْن ُمْصَعَب ْبنِ         
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 يـَْوٍم أَْلَف َحَسَنةٍ { :قَالَ  - مَ َوَسل َوَمْن يـَْقِدُر : ؟ قَاُلوا أَيـَْعَجُز َأَحدُُكْم َأْن َيْكِسَب ِفي ُكل
ُتْكَتُب َلُه أَْلَف َحَسَنةٍ : َعَلى َذِلَك ؟ قَالَ  َوُتَحط َعْنُه أَْلَف  ،ُيَسبُح َأَحدُُكْم أَْلَف َتْسِبيَحٍة فـَ

  .} مسلم والرتمذيأمحد و رواه {. }َسيَئة

  1047 :الحديث رقم        

         ُه َعْنه - َعْن َأِيب َماِلٍك اْألَْشَعرِيهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللى  -قَاَل َرُسوُل اللهَصلَعَلْيِه  الل
يَمانِ {:- َوَسلمَ  َوُسْبَحاَن اللِه َواْلَحْمُد لِلِه  ،َواْلَحْمُد لِلِه َتْمَألُ اْلِميَزانَ  ،الطُهوُر َشْطُر اْإلِ

ُر  ،َوالصَدَقُة بـُْرَهانٌ  ،َوالصَالُة نُورٌ  ،ْرضِ َتْمَآلَِن َأْو َتْمَألُ َما بـَْيَن السَماَواِت َواْألَ  َوالصبـْ
َباِيٌع نـَْفَسُه َفُمْعِتُقَها ،ُكل الناِس يـَْغُدو  ،َواْلُقْرآُن ُحجٌة َلَك َأْو َعَلْيكَ  ،ِضَياءٌ  َأْو  ،فـَ

  .}البخاري ومسلم{. }ُموِبُقَها

  1048 :الحديث رقم         

 -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اهللاِ  -َرِضَي اللُه َعْنه -ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ َعْن         
ِإن َأْفَضَل ِعَباِد اِهللا يـَْوَم اْلِقَياَمِة اْلَحماُدوَن، ثُم َال تـََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمِتي يـَُقاتُِلوَن  {:قَالَ 

يف  لبايناإلمام األ وصححه .رواه الطرباين{. }الشْرِك َحتى يـَُقاتُِلوَن الدجالَ  َمْن نَاَوَأُهْم ِمْن َأْهلِ 
فهو يف املعىن  ،رجاله رجال الشيخني، وهو إن كان ظاهره الوقف ،وإسناده صحيح: السلسلة الصحيحة وقال

  .}مرفوع

  1049 :الحديث رقم         

 - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اهللاِ  -َرِضَي اللُه َعْنه - اهللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رَ ابِ جَ  نْ عَ         
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: قال احلاكم يف مستدركه{. }َأْفَضُل الذْكِر َال ِإلََه ِإال اهللاُ، َوَأْفَضُل الدَعاِء الَحْمُد هللاِ  {:قَالَ 
  }وحسنه األلباين. هذا حديث صحيح اإلسناد

  1050 :الحديث رقم         

 - َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اهللاِ  -َرِضَي اللُه َعْنه - َعْن ُعَمَر ْبِن اَخلطّابِ         
َتَالَك ِبِه َوَفضَلِني : َمْن رََأى َصاِحَب َبَالٍء فـََقالَ {:قَالَ  اْلَحْمُد لِلِه الِذي َعافَاِني ِمما ابـْ

. }تـَْفِضيًال، ِإال ُعوِفَي ِمْن َذِلَك اْلَبَالِء َكائًِنا َما َكاَن َما َعاشَ َعَلى َكِثيٍر ِممْن َخَلَق 
  .}رنؤوطيوعبد القادر األ أخرجه الرتمذي وحسنه األلباين{

  1051 :الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنه - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َها{:- َوَسلمَ  َيْحَمَدُه َعَليـْ َأْو َيْشَرَب الشْربََة  ،ِإن اللَه لَيَـْرَضى َعْن اْلَعْبِد َأْن يَْأُكَل اْألَْكَلَة فـَ

َها َيْحَمَدُه َعَليـْ   .}رواه مسلم{. }فـَ

  1052 :الحديث رقم         

            قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنه -ْبِن ُمَعاِذ ْبِن أََنٍس َعْن أَبِيهِ  َعْن َسْهلَ         
اْلَحْمُد لِلِه الِذي َأْطَعَمِني َهَذا : َمْن َأَكَل طََعاًما فـََقالَ {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

َم ِمْن َذْنِبهِ  َوَرزَقَِنيِه ِمْن َغْيِر َحْولٍ  ٍة، ُغِفَر َلُه َما تـََقد ي َوال قـُوبو داود وأ محد والرتمذرواه أ{. }ِمن
  .}واحلاكم وحسنه األلباين
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  ةِ رَ خِ اْآل ا وَ يَ نْـ الد  رِ يْ خَ لِ  عٌ امِ جَ  ارُ فَ غْ تِ سْ ْإلِ اَ 

َوَأِن اْستَـْغِفُروا  )2(َأال تـَْعُبُدوا ِإال اللَه ِإنِني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر َوَبِشيٌر  :قال تعاىل          
رَبُكْم ثُم ُتوبُوا ِإلَْيِه يَُمتـْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى َويـُْؤِت ُكل ِذي َفْضٍل َفْضَلُه 

  .}سورة هود{) 3(َوِإْن تـََولْوا فَِإني َأَخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َكِبيٍر 

ْوِم اْستَـْغِفُروا رَبُكْم ثُم ُتوبُوا ِإلَْيِه يـُْرِسِل السَماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا َويَا قَـ  :وقال تعاىل        
ًة ِإَلى قـُوِتُكْم َوَال تـَتَـَولْوا ُمْجرِِميَن  سورة هود{) 52(َوَيِزدُْكْم قـُو{.  

يـُْرِسِل السَماَء َعَلْيُكْم  )10(ا فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا رَبُكْم ِإنُه َكاَن َغفارً  :وقال تعاىل        
َهارًا  )11(ِمْدرَارًا  َما  )12(َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجناٍت َوَيْجَعْل َلُكْم أَنـْ

  .}سورة نوح{) 14(َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا  )13(َلُكْم َال تـَْرُجوَن لِلِه َوقَارًا 

ـًرا َوَأْعظَـَم  :وقال تعاىل         ُفِسـُكْم ِمـْن َخْيـٍر َتِجـُدوُه ِعْنـَد اللـِه ُهـَو َخيـْ ُموا ِألَنـْ َوَما تـَُقد
  .}سورة املزمل{) 20(َأْجًرا َواْستَـْغِفُروا اللَه ِإن اللَه َغُفوٌر رَِحيٌم 

ُفَسـُهْم ذََكـُروا اللـَه فَاْسـتَـْغَفُروا  :وقال تعـاىل         َوالِذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـْ
َعُلــوا َوُهــْم يـَْعَلُمــوَن  ــا فـَ ــْم ُيِصــروا َعَلــى َم ــُر الــذنُوَب ِإال اللــُه َوَل ــُذنُوِبِهْم َوَمــْن يـَْغِف  )135(ِل

 َهـاُر َخالِـِديَن ِفيَهـا َونِْعـَم ُأولَِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفـَرٌة ِمـْن رَب ِهـْم َوَجنـاٌت َتْجـِري ِمـْن َتْحِتَهـا اْألَنـْ
  .}سورة آل عمران{) 136(َأْجُر اْلَعاِمِليَن 

َوَمــا َأْرَســْلَنا ِمــْن َرُســوٍل ِإال لُِيطَــاَع بِــِإْذِن اللــِه َولَــْو أَنـُهــْم ِإْذ ظََلُمــوا  :وقــال تعــاىل        
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ُفَسُهْم َجـا ) 64(ُءوَك فَاْسـتَـْغَفُروا اللـَه َواْسـتَـْغَفَر َلُهـُم الرُسـوُل َلَوَجـُدوا اللـَه تـَوابًـا رَِحيًمـا أَنـْ
  .}سورة النساء{

الصاِبرِيَن َوالصـاِدِقيَن َواْلَقـانِِتيَن َواْلُمْنِفِقـيَن َواْلُمْسـتَـْغِفرِيَن بِاْألَْسـَحاِر  :وقال تعاىل        
  .}عمرانسورة آل {) 17(

فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللِه لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلـِب َالنـَْفضـوا  :وقال تعـاىل        
ــْل َعَلــى  ُهْم َواْســتَـْغِفْر َلُهــْم َوَشــاِوْرُهْم ِفــي اْألَْمــِر فَــِإَذا َعَزْمــَت فـَتَـوَك ِمــْن َحْولِــَك فَــاْعُف َعــنـْ

 الل ِه ِإنِليَن الل اْلُمتَـوَك سورة آل عمران{) 159(َه ُيِحب{.  

َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحق لَِتْحُكَم بـَْيَن الناِس ِبَما َأرَاَك اللـُه َوَال  :وقال تعاىل         ِإنا أَنـْ
ــائِِنيَن َخِصــيًما  ــْن لِْلَخ ــا  )105(َتُك ــورًا رَِحيًم ــتَـْغِفِر اللــَه ِإن اللــَه َكــاَن َغُف ســورة {) 106(َواْس

  .}النساء

  .}سورة هود{) 90(َواْستَـْغِفُروا رَبُكْم ثُم ُتوبُوا ِإلَْيِه ِإن رَبي رَِحيٌم َوُدوٌد  :وقال تعاىل        

ـــَذْنِبَك َوَســـبْح ِبَحْمـــِد رَبـــَك  :وقـــال تعـــاىل         فَاْصـــِبْر ِإن َوْعـــَد اللـــِه َحـــق َواْســـتَـْغِفْر ِل
ْبَكاِر    .}سورة غافر{ )55(بِاْلَعِشي َواْإلِ

ُقْل ِإنَما أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَلي أَنَما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَاْسـَتِقيُموا  :وقال تعاىل        
  .}سورة فصلت{) 6(ِإلَْيِه َواْستَـْغِفُروُه َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكيَن 

اللـَه َيِجـِد اللـَه َغُفـورًا َوَمْن يـَْعَمْل ُسـوًءا َأْو َيْظِلـْم نـَْفَسـُه ثُـم َيْسـتَـْغِفِر  :وقال تعاىل        
  .}سورة النساء{ )110(رَِحيًما 
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ــيٌم  :وقــال تعــاىل         ــَال يـَُتوبُــوَن ِإلَــى اللــِه َوَيْســتَـْغِفُرونَُه َواللــُه َغُفــوٌر رَِح ســورة {) 74(َأَف
  .}املائدة

ــْم  :وقــال تعــاىل         بـَُهْم َوُه ــذ ــاَن اللــُه ُمَع ــا َك ــيِهْم َوَم ــَت ِف بـَُهْم َوأَْن ــذ ــاَن اللــُه لِيـَُع ــا َك َوَم
  .}سورة األنفال{ )33(َيْستَـْغِفُروَن 

َوَما َمَنَع الناَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْلُهَدى َوَيْستَـْغِفُروا رَبـُهْم ِإال َأْن  :وقال تعاىل        
  .}سورة الكهف{) 55(تَْأتِيَـُهْم ُسنُة اْألَولِيَن َأْو يَْأتِيَـُهُم اْلَعَذاُب قـُُبًال 

َآِخــِذيَن َمــا َآتَــاُهْم رَبـُهــْم ِإنـُهــْم   )15(ِإن اْلُمتِقــيَن ِفــي َجنــاٍت َوُعيُــوٍن  :وقـال تعــاىل        
ْبَل َذِلَك ُمْحِسِنيَن  َوبِاْألَْسـَحاِر ُهـْم  )17(َكانُوا َقِليًال ِمَن اللْيِل َمـا يـَْهَجُعـوَن   )16(َكانُوا قـَ

  .}سورة الذاريات{) 18(َيْستَـْغِفُروَن 

ُفِسِهْم َال تـَْقَنطُوا ِمـْن رَْحَمـِة اللـِه ُقْل يَا ِعَباِدَي الِذيَن َأْسَرفُ  :وقال تعاىل         وا َعَلى أَنـْ
َوأَنِيبُـوا ِإلَـى رَبُكـْم َوَأْسـِلُموا لَـُه  )53(ِإن اللَه يـَْغِفُر الذنُوَب َجِميًعا ِإنُه ُهَو اْلَغُفوُر الـرِحيُم 

ــَذاُب ثُــم َال تـُْنَصــُروَن  َــْأتَِيُكُم اْلَع ــِل َأْن ي ْب ــْن قـَ ــْن  )54(ِم ــْيُكْم ِم ــِزَل ِإَل ــا أُْن َواتِبُعــوا َأْحَســَن َم
ـــُتْم َال َتْشـــُعُروَن  ْبـــِل َأْن يَـــْأتَِيُكُم اْلَعـــَذاُب بـَْغَتـــًة َوأَنـْ َأْن تـَُقـــوَل نـَْفـــٌس يَـــا  )55(رَبُكـــْم ِمـــْن قـَ

َأْو تـَُقـوَل لَـْو َأن  )56(َحْسَرتَا َعَلى َما فـَرْطُت ِفي َجْنـِب اللـِه َوِإْن ُكْنـُت َلِمـَن السـاِخرِيَن 
َأْو تـَُقوَل ِحيَن تـََرى اْلَعَذاَب لَـْو َأن لِـي َكـرًة فَـَأُكوَن ) 57(اللَه َهَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمتِقيَن 

  .}الزمرسورة { )58(ِمَن اْلُمْحِسِنيَن 

  1053 :الحديث رقم        
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 - َعَلْيِه َوَسلمَ  - مسَِْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللهُ : قالَ  - َرِضَي اللُه َعْنه -ُهَريـْرَةَ  َأِيب  َعنْ         
رواه  {. }َواللِه ِإني َالْستَـْغِفُر اللَه َوأَُتوُب ِإلَْيِه ِفي اْليَـْوِم َأْكثـََر ِمْن َسْبِعيَن َمرةً {:يـَُقولُ 

  .}البخاري

  1054 :الحديث رقم        

         اْلُمـَزِين ـُه َعْنـه -َعْن اْألََغرـهِ  -َرِضـَي اللَرُسـوَل الل مَ  -َأنـُه َعَلْيـِه َوَسـلى اللقَـالَ  -َصـل:        
  .}رواه مسلم{. }ِإني َألَْستَـْغِفُر اللَه ِفي اْليَـْوِم ِماَئَة َمرةٍ  {

  1055: الحديث رقم        

ُهما -رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - ِإْن ُكنا لَنَـُعد لَِرُسوِل اللهِ : قال - َرِضَي اللُه َعنـْ
َرب اْغِفْر ِلي َوُتْب َعَلي ِإنَك أَْنَت التـواُب {:ِيف اْلَمْجِلِس اْلَواِحِد ِماَئَة َمرةٍ  - َوَسلمَ 

  .}وصححه األلباين يف صحيح أيب داود حديث حسن صحيح رواه أبو داود والرتمذي وقال{. }الرِحيمُ 

  1056 :الحديث رقم        
         :قالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأْوسٍ  ْبنِ  َعْن َشدادَ         

َوأَنَا  ،َوأَنَا َعْبُدكَ  ،َال ِإلََه ِإال أَْنَت َخَلْقَتِني ،رَبياللُهم أَْنَت  :َسيُد اِالْسِتْغَفاِر َأْن تـَُقولَ {
أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك  ،َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشر َما َصنَـْعتُ  ،َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعتُ 

 َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِبي فَاْغِفْر ِلي ،َعَلي،  ُه َال يـَْغِفُر الذأَْنتَ فَِإن َوَمْن قَاَلَها ِمْن  :قَالَ  .نُوَب ِإال
ْبَل َأْن يُْمِسيَ  َوَمْن قَاَلَها ِمْن  .فـَُهَو ِمْن َأْهِل اْلَجنةِ  ،النـَهاِر ُموِقًنا ِبَها َفَماَت ِمْن يـَْوِمِه قـَ

ْبَل َأْن ُيْصِبحَ     .}رواه البخاري{.}نةِ فـَُهَو ِمْن َأْهِل اْلجَ  ،اللْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها َفَماَت قـَ
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  1057 :الحديث رقم        

مسَِْعُت َأِىب : قَالَ  -لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -ْبِن َزْيٍد َمْوَىل النِىب  َيَسارَ  ِبَالَل ْبنِ  نْ عَ         
ثُِنيِه َعْن َجدى ُه َعْنهُ  -ُحيَدُه مسََِع  -َرِضَي اللهِ أَنمَ  -َرُسوَل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل - 

َأْستَـْغِفُر اللَه الِذى َال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَحى اْلَقيوُم َوأَُتوُب ِإلَْيِه؛ ُغِفَر َلُه  :َمْن قَالَ {:يـَُقولُ 
                 سعودبو داود وغريمها، وأخرجه احلاكم من حديث ابن مراه الرتمذي وأ{. }َوِإْن َكاَن فـَر ِمَن الزْحفِ 

  .}وصححه األلباين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: ، مث قال-رضي اهللا عنه -

  1058 :الحديث رقم        

    :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ َعْن َرُسوِل  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ا َسبَح اللَه ُدبـَُر ُكل َصَالٍة َثَالثًا َوَثَالثِيَن، َوَحِمَد اللَه َثَالثًا َوَثَالثِيَن، وََكبـَر اللَه َثَالثً َمْن {

َال ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، : َوَثَالثِيَن، فـَْتِلَك ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن، َوقَاَل َتَماَم اْلِماَئةِ 
اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر، ُغِفَرْت َخطَايَاُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد  َلهُ 

  .}محد ومسلمأرواه {. }اْلَبْحر

  1059 :الحديث رقم        

َلْيِه َصلى اللُه عَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  ْن أََنسَ عَ         
يَا اْبَن َآَدَم ِإنَك َما َدَعوتَِنْي َورََجوتَِنْي َغَفْرُت َلَك َعَلى : قَاَل اُهللا تـََعاَلى {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

َما َكاَن ِمْنَك َوال أُبَاِلْي، يَا اْبَن َآَدَم َلو بـََلَغْت ُذنُوُبَك َعَناَن السَماِء ثُم استَـْغَفْرتَِنْي 
ْيَتِنْي ِبِقَرابِ  اَألْرِض َخطَايَا ثُم لِقْيَتِنْي الَُتْشِرك ِبْي  َغَفْرُت َلَك، يَا اْبَن َآَدَم ِإنَك َلو أَتـَ
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رواه الرتمذي من بني أصحاب الكتب الستة، وصححه ابن القيم، {. }َشْيَئًا ألَتـَْيُتَك ِبِقَراِبَها َمغِفَرةً 
 .}وحسنه الشيخ األلباين

  1060 :الحديث رقم        

         :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َعْنهُ َرِضَي اللُه  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ًبا فـََقالَ { ًبا  :فـََقاَل تـََباَرَك َوتـََعاَلى .اللُهم اْغِفْر ِلي َذنِْبي :َأْذَنَب َعْبٌد َذنـْ َأْذَنَب َعْبِدي َذنـْ

َأْي َرب اْغِفْر ِلي  :ثُم َعاَد فََأْذَنَب فـََقالَ  .بِالذْنبِ  فـََعِلَم َأن َلُه رَبا يـَْغِفُر الذْنَب َويَْأُخذُ 
ًبا فـََعِلَم َأن َلُه رَبا يـَْغِفُر الذْنَب َويَْأُخُذ  :فـََقاَل تـََباَرَك َوتـََعاَلى .َذْنِبي َعْبِدي َأْذَنَب َذنـْ

َأْذَنَب  :فـََقاَل تـََباَرَك َوتـََعاَلى .َأْي َرب اْغِفْر ِلي َذْنِبي :ثُم َعاَد فََأْذَنَب فـََقالَ  .بِالذْنبِ 
ْنَب َويَْأُخُذ بِالذْنبِ  ا يـَْغِفُر الذَلُه رَب ًبا فـََعِلَم َأن اْعَمْل َما ِشْئَت فـََقْد َغَفْرُت  ،َعْبِدي َذنـْ

رواه البخاري {. }اْعَمْل َما ِشْئتَ  :َثِة َأْو الراِبَعةِ َال أَْدرِي أَقَاَل ِيف الثالِ  :قَاَل َعْبُد اْألَْعَلى ،َلكَ 
  .}ومسلم

ْليَـْعَمْل َما َشاءَ {: ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ           . }َقْد َغَفْرُت ِلَعْبِدي فـَ

  1061 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يرِ عَ شْ ى اْألَ وسَ يب مُ أَ  نْ عَ         
َرب اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي، َوَجْهِلي َوِإْسَراِفي ِفي َأْمِري   {:أَنُه َكاَن َيْدُعو ََِذا الدَعاءِ  - َوَسلمَ 

وَُكل  ،ُكلِه، َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِه ِمني، اللُهم اْغِفْر ِلي َخطَايَاَي، َوَعْمِدي َوَجْهِلي َوَهْزِلي
َوَما َأْعَلْنُت، أَْنَت  َذِلَك ِعْنِدي، اللُهم اْغِفْر ِلي َما َقدْمُت َوَما َأخْرُت، َوَما َأْسَرْرتُ 
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ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخُر، َوأَْنَت َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ  متفق عليه{. }اْلُمَقد{.  

  1062 :الحديث رقم        

يَا { :قالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ر يب ذَ أَ  نْ عَ         
فَاْستَـْغِفُروِني َأْغِفْر , َوأَنَا َأْغِفُر الذنُوَب َجِميًعا, ِإنُكْم ُتْخِطُئوَن بِاللْيِل َوالنـَهارِ , ِعَباِدي

  .}رواه مسلم{. }َلُكم

  1063 :رقمالحديث         

ُهما -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمرَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اهللاِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُتُكن َأْكثـََر َأْهِل { :أَنُه قَالَ  ْقَن َوَأْكِثْرَن اِالْسِتْغَفاَر، فَِإني رَأَيـْ َساِء، َتَصدارِ يَا َمْعَشَر النالن. 

ُهن َجْزَلةٌ  ُتْكِثْرَن اللْعَن، : َوَما لََنا يَا َرُسوَل اِهللا َأْكثـَُر أَْهِل الناِر؟ قَالَ : فـََقاَلِت اْمرَأٌَة ِمنـْ
 .}رواه مسلم{. }َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيرَ 

  1064 :الحديث رقم        

           :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َيْستَـْغِفُروَن  يُْذنُِبونَ َلْم ُتْذنُِبوا َلَذَهَب الّلُه ِبُكْم، َوَلَجاَء ِبَقْوٍم  َواّلِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلوْ { فـَ

يَـْغِفُر َلُهمْ    .}رواه مسلم{. }الّلَه، فـَ

  

  اْلِعَباَدةِ  يلُ لِ دَ  اْلَخاِلصُ  اءُ عَ لد اَ 
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َوقَاَل رَبُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن الِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي  :قال تعاىل        
  .}غافرسورة {) 60(َسَيْدُخُلوَن َجَهنَم َداِخرِيَن 

َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعني فَِإني َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الداِع ِإَذا َدَعاِن  :وقال تعاىل        
ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليـُْؤِمُنوا ِبي َلَعلُهْم يـَْرُشُدوَن    .}سورة البقرة{ )186(فـَ

َوَال تـُْفِسُدوا  )55(اْدُعوا رَبُكْم َتَضرًعا َوُخْفَيًة ِإنُه َال ُيِحب اْلُمْعَتِديَن  :وقال تعاىل        
ِفي اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإن رَْحَمَة اللِه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنيَن 

  .}االعرافسورة { )56(

يَن اْلَحْمُد لِلِه َرب  ُهوَ  :وقال تعاىل         ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه الد َال ِإلََه ِإال اْلَحي
  .}غافرسورة {) 65(اْلَعاَلِميَن 

َأمْن ُيِجيُب اْلُمْضَطر ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السوَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء  :وقال تعاىل        
  .}سورة النحل{) 62(اْألَْرِض أَئَِلٌه َمَع اللِه قَِليًال َما َتذَكُروَن 

ْنَساِن َأْعَرَض َونََأى ِبَجانِِبِه َوإِ  :وقال تعاىل         َعْمَنا َعَلى اْإلِ َذا َمسُه الشر َفُذو َوِإَذا أَنـْ
  .}فصلتسورة {) 51(ُدَعاٍء َعرِيٍض 

ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيا رَبُه قَاَل َرب َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذريًة طَيَبًة ِإنَك  :وقال تعاىل        
  .}ل عمرانآسورة {) 38(َسِميُع الدَعاِء 

اْلَحْمُد لِلِه الِذي َوَهَب ِلي َعَلى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإن رَبي  :وقال تعاىل        
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  .}ابراهيمسورة {) 39(َلَسِميُع الدَعاِء 

َناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب  :وقال تعاىل         َنا لَُه فـََنجيـْ ْبُل فَاْسَتَجبـْ َونُوًحا ِإْذ نَاَدى ِمْن قـَ
  .}نبياءاألسورة {) 76(اْلَعِظيِم 

 )83(َوأَيوَب ِإْذ نَاَدى رَبُه أَني َمسِنَي الضر َوأَْنَت َأْرَحُم الراِحِميَن  :وقال تعاىل        
َناُه َأْهَلُه َوِمثْـَلُهْم َمَعُهْم رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا  َنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُضر َوَآتـَيـْ فَاْسَتَجبـْ

 )85(َوِإْسَماِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكل ِمَن الصاِبرِيَن  )84(َوِذْكَرى لِْلَعاِبِديَن 
َوَذا النوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظن َأْن  )86(ا ِإنـُهْم ِمَن الصاِلِحيَن َوَأْدَخْلَناُهْم ِفي رَْحَمِتنَ 

َناَدى ِفي الظُلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإال أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإني ُكْنُت ِمَن  َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه فـَ
َناُه ِمنَ  )87(الظاِلِميَن  َنا َلُه َوَنجيـْ َوزََكرِيا ِإْذ  )88( اْلَغم وََكَذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمِنينَ  فَاْسَتَجبـْ

ُر اْلَوارِثِيَن  َنا َلُه َيْحَيى  )89(نَاَدى رَبُه َرب َال َتَذْرِني فـَْرًدا َوأَْنَت َخيـْ َنا َلُه َوَوَهبـْ فَاْسَتَجبـْ
َراِت َوَيْدُعونـََنا رََغًبا َورََهًبا وََكانُوا لََنا َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنـُهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِفي الْ  َخيـْ

  .}نبياءسورة األ{ )90(َخاِشِعيَن 

رَبـَنا َوَآتَِنا َما َوَعْدتـََنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُتْخزِنَا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَك َال  :وقال تعاىل        
فَاْسَتَجاَب َلُهْم رَبـُهْم أَني َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر  )194(ُتْخِلُف اْلِميَعاَد 

َثى بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعضٍ    .}195.ل عمرانآ سورة{ َأْو أُنـْ

ُقِل اْدُعوا اللَه َأِو اْدُعوا الرْحَمَن أَيا َما َتْدُعوا فـََلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى  :وقال تعاىل        
  .}110 .نبياءاألسورة {
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ُتْم َفَسـْوَف َيُكـوُن ِلَزاًمـا  :وقال تعـاىل         بـْ َقـْد َكـذ ُقْل َما يـَْعَبأُ ِبُكْم رَبي َلْوَال ُدَعـاؤُُكْم فـَ
 .}سورة الفرقان{) 77(

 1065 :الحديث رقم        

ُهما - ريٍ شِ بِ  نِ بْ  انَ مَ عْ النـ  نِ عَ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اهللاِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َوقَاَل رَبُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن الِذيَن : مث قرأ. الدَعاُء ُهَو الِعَباَدةُ {:أَنُه قَالَ 

بو داود والرتمذى أرواه {. }-}غافر{-)60(َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَم َداِخرِيَن 
  .}واللفظ له، وصححه األلباىن ىف صحيح الرتغيب والرتهيب

 1066 :الحديث رقم        

           :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
رواه أمحد والبخاري يف األدب املفرد، وابن {. }لَْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى اللِه تـََعاَلى ِمْن الدَعاءِ  {

 . }ماجة، والرتمذي واحلاكم وصححه، ووافقه الذهيب

 1067 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك َعْن َرُسوِل اللهِ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
الرتمذي، وابن ماجَة، وصححه احلاكم، ووافقه  أمحد رواه{. }اللَه يـَْغَضْب َعَلْيهِ  َيْسَألِ َمْن َلْم  {:قالَ 

  .}أنظر السلسلة الصحيحة، وضعفه مقبل الوادعي .الذهيب، وحسنه األلباين

 1068 :الحديث رقم        
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اللهِ َعْن  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -تِ امِ الصّ  نِ بْ  ةَ ادَ بَ عُ  نْ عَ         
َما َعَلى اَألْرِض ُمْسِلٌم َيْدُعو اَهللا ِبَدْعَوٍة ِإال آتَاُه اُهللا تـََعالى ِإياَها، َأْو َصَرَف عنُه  {:قالَ 

: قالُ . ِإًذا نُْكِثرُ : مِ وْ قَ الْ  نَ ٌل مِ جُ رَ  الَ قَ فَـ . ِمن السوِء ِمثْـَلَها، َماَلْم َيدُْع بِِإْثٍم َأْو َقِطيَعِة رَِحمٍ 
صحيح الرتهيب : انظر. وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع. رواه أمحد والرتمذي يف اجلامع{. }اُهللا َأْكثـَرُ 

   .}والرتغيب

 1069: الحديث رقم        

ما ِمْن { :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيدٍ         
ِإما : ُمْسِلٍم َيْدُعو ِبَدْعَوٍة لَْيَس ِفيَها ِإْثٌم َوالَ َقِطيَعُة رَِحٍم ِإال َأْعطَاُه اللُه ِبَها ِإْحَدى َثَالثٍ 

، َوِإما َأْن َيْصِرَف َعْنُه ِمَن السوِء َأْن تـَُعجَل َلُه َدْعَوتُُه، َوِإما َأْن َيدِخَرَها َلُه ِفى اآلِخَرةِ 
  .}رواه أمحد، وصححه األلباين{. }اللُه َأْكثـَرُ : قَالَ . ِإذاً ُنْكِثرُ : قَاُلوا. ِمثْـَلَها

 1070 :الحديث رقم        

           :قالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِفي َمْسأََلٍة ِإال َأْعطَاَها ِإياُه، ِإما َأْن  -َعز َوَجل  - َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَْنِصُب َوْجَهُه لِلهِ {

َلَها َلُه، َوِإما َأْن َيدِخَرَها َلهُ  األدب املفرد، ، والبخاري يف بسند ال بأس به رواه أمحد يف املسند{. }يـَُعج
  .}يف صحيح الرتغيب والرتهيب وصححه األلباين

 1071 :الحديث رقم        
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك َعْن َرُسوِل اللهِ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َفَق ُمْنُذ  :َوقَالَ َيُد اللِه َمْألَى َال يَِغيُضَها نـََفَقٌة َسحاُء اللْيَل َوالنـَهاَر،  {:قالَ  ُتْم َما أَنـْ َأرَأَيـْ

َوَعْرُشُه َعَلى اْلَماِء، َوبَِيِدِه  :، قَالَ َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض، فَِإنُه َلْم يـَُغض َما ِفي َيِميِنهِ 
  .}رواه البخاري ومسلم{. }اْألُْخَرى اْلِميَزاُن َيْخِفُض َويـَْرَفع

 1072 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
َزَلَها  {:قالَ  ُتُه، وَمن نـََزَلْت ِبِه فَاَقٌة فَأَنـْ َزَلَها بالناِس، َلْم ُتَسد فَاقـَ َمْن نـََزَلْت ِبِه فَاَقٌة فَأَنـْ

رواه أبو داوود والرتمذي وقال األلباين حديث  {. }باِهللا؛ فُيوِشُك اُهللا َلُه برِْزٍق َعاِجٍل أو آِجلٍ 
  .}صحيح الرتهيب والرتغيب: انظر. صحيح

 1073 :الحديث رقم        

            :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ْلُيْكِثْر ِمَن الدَعاِء { في َمْن َسرُه َأْن َيْسَتِجيَب اُهللا لَُه ِعْنَد الشَداِئِد والُكَرِب، فـَ

  .}السلسلة الصحيحة: انظرو . صحيح اجلامع: لباين يفرواه الرتمذي واحلاكم وحسنه األ{. }الرَخاءِ 

 1074 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك َعْن َرُسوِل اللهِ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
اللُهم اْغِفْر ِلي إْن ِشْئَت، اللُهم اْرَحْمِني إْن ِشْئَت، لِيَـْعزِم : يـَُقوَلن َأَحدُُكمْ ال  {:قالَ 

  .}رواه البخاري ومسلم{. }الَمْسأََلَة، فَإنُه ال ُمْكرَِه لَهُ 
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تـََعاَلى ال يـَتَـَعاَظُمُه َشْيٌء  َولِكْن لِيَـْعزِْم َوْليـَُعظِم الرْغَبَة فَإن اهللاَ {:َوِيف رَِوايٍَة ِلُمْسِلمٍ         
  .}َأْعطَاهُ 

 1075 :الحديث رقم        

ُهما - اسٍ بّ عَ  نِ ابْ  نْ عَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
. رواه أبو داود وابن ماجة واحلاكم يف مستدركه {. }ِإَذا َسأَْلُتُم اَهللا، فَاْسأَُلوُه بُِبطُوِن َأُكفُكمْ  {:قالَ 

  .}السلسلة الصحيحة: انظر .ال تصح }وامسحوا بها وجوهكم {:لكن زيادة

 1076 :الحديث رقم        

ِإن  {:قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - انَ مِ لْ سَ  نْ عَ         
رواه {. }اللَه َحِيي َكرِيٌم َيْسَتْحِيي ِإَذا رََفَع الرُجُل ِإلَْيِه َيَدْيِه َأْن يـَُردُهَما ِصْفًرا َخائَِبتَـْين

  .}صحيح الرتهيب والرتغيب: انظر. اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجة وصححه األلباين

 1077 :الحديث رقم        

            :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
َرُب َما َيُكوُن الَعْبُد ِمن رَبهِ  { رواه {. }وُهَو َساِجٌد، فََأْكِثُروا الدَعاءَ  - َعز وَجل  -َأقـْ

  .}مسلم

 1078 :الحديث رقم        
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ سَ بَ عَ  نِ رو بْ مْ عَ  نْ عَ         
َرُب َما َيُكوُن الَعْبُد ِمن الرب في َجْوِف الليِل، فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن َتُكوَن ِممن  {:قالَ  َأقـْ

صحيح الرتهيب : انظر .رواه الرتمذي وصححه األلباين{. }َيْذُكُر اَهللا في تِْلَك الساَعِة َفُكنْ 
  .}والرتغيب

 1079 :الحديث رقم        

ُهما - اسٍ بّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
  .}رواه مسلم{. }الدَعاء، فـََقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ َوَأما السُجود فَاْجَتِهُدوا ِفيِه في {:قالَ 

 1080 :الحديث رقم        

           :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 رواه{. }َقْد َدْعوُت رَبي، فـََلْم يْسَتجب ِلي: يُقولُ  .ُيْسَتَجاُب َألَحدُِكْم َما َلْم يـَْعَجلْ  {

  .}ومسلم وغريهموالبخاري  أمحد

 1081: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
: ِقيلَ . ُيْسَتَجاُب لِلَعْبِد َما َلْم َيدُْع بإْثٍم، َأْو َقطيَعِة رِحٍم، َما َلْم َيْستَـْعِجلْ ال َيزاُل { :قالَ 

ْسِتْعَجاُل؟ قَالَ  َلْم أَر يْسَتِجُب : يقول: يَا َرُسوَل اِهللا َما اْالِ َقْد َدعْوُت، َوَقْد َدَعْوُت، فـَ
  .}رواه مسلم{. }لي، فـََيْستْحِسُر ِعْنَد َذِلَك َوَيدَُع الدَعاءَ 

 1082: الحديث رقم        
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -تِ امِ الصّ  نِ بْ  ةَ ادَ بَ عُ  نْ عَ         
َلُه اْلُمْلُك َوَلُه َال ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك، َلُه : َمْن تـََعار ِمَن اللْيِل فـََقالَ {:قالَ 

اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر، اْلَحْمُد لِلِه، َوُسْبَحاَن اللِه، َوَال ِإَلَه ِإال اللُه، َواللُه 
َة ِإال بِاللِه، ثُم قَالَ  اْغِفْر ِلي، َأْو َدَعا اْسُتجِ : َأْكبَـُر، َوَال َحْوَل َوَال قـُو ُهميَب َلُه، فَِإْن الل

 .}رواه البخاري{. }تـََوضأَ َوَصلى قُِبَلْت َصَالتُهُ 

 1083 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َجَبلٍ  َعْن ُمَعاذَ         
ًرا ِمَن َما ِمْن ُمْسِلٍم يَِبيُت َعَلى {:قالَ  َيتَـَعار ِمَن اللْيِل، فـََيْسَأُل اللَه َخيـْ ِذْكٍر طَاِهًرا فـَ

َيا َواآلِخَرِة، ِإال َأْعطَاُه ِإياهُ  نـْ يف األلباين صححهرواه أبو داود والنسائي واحلاكم عن جابر، و  {. }الد: 
  .}صحيح اجلامع

 1084 :الحديث رقم        

   :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
ُتْم ُموِقُنوَن بِاِإلَجابَِة َواْعَلُموا َأن اللَه َال َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن قـَْلٍب َغاِفٍل { اْدُعوا اللَه َوأَنـْ

وأبو داود والرتمذي وابن ماجه . وفيه ابن هليعة. رواه اإلمام أمحد من حديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعا{. }َالهٍ 
  .}وصحيح اجلامع صحيح احلاكم: انظر.ورواه احلاكم، وحسنه األلباين يف سنن الرتمذيعن سلمان، 

 1085 :الحديث رقم        
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يَا َرُسوَل اللِه، َأي الدَعاِء َأْمسَُع ؟ : ِقيلَ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب أَُماَمةَ         
. حديث حسن: رواه الرتمذي وقال{. }َجْوَف اللْيِل اْآلِخِر، َوُدبـَُر الصَلَواِت اْلَمْكُتوبَاتِ { :قَالَ 

  .}صحيح الرتهيب والرتغيبوحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي ويف 

 1086 :الحديث رقم        

           :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
: واولُ قُ : نـََعْم يَا َرُسوَل اِهللا، قَالَ : قَالُوا؟ أَتحبوَن أَيها الناُس َأن َتجتهُدوا في الدعاء{ 

وأبو نعيم  رواه أمحد: قال اإلمام األلباين{. }اللُهم أِعنا َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتك
سلسلة  :نظر. خرجه احلاكم بإسناد صحيحوأ. ، ورجاله رجال الصحيح غري موسى بن طارق، وهو ثقةيف احللية

  .}وصححه كذلك األلباين يف صحيح االدب املفرد. ثاينالد ال .األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

 1087 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك َعْن َرُسوِل اللهِ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
طَيَباً، َوِإن اهللاَ َأَمَر الُمْؤِمِنْيَن ِبَما َأَمَر ِبِه الُمْرَسِلْيَن ِإن اهللاَ تـََعاَلى طَيٌب الَ يـَْقَبُل ِإال {:قالَ 

يَا أَيـَها : َوقَالَ . -}51. املؤمنون{-يَا أَيـَها الرُسُل ُكُلوا ِمَن الطيَباِت َواْعَمُلوا َصاِلحاً : فـََقالَ 
الرُجَل يُِطْيُل السَفَر : ُمث ذََكرَ  .-}172. البقرة{-الِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَباِت َما َرزَقْـَناُكمْ 

، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم ، َوَمْشَربُُه َحَراٌم،  يَا َرب َماءِ، يَا َربَيَدْيِه ِإَلى الس َأْشَعَث َأْغبَـَر، َيُمد
  .}امسلم وغريمهمحد و أرواه { .}كَ لِ ذَ َوُغِذَي بِالَحَراِم، فَأَنى ُيْسَتَجاُب لِ 

 1088 :الحديث رقم        
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك َعْن َرُسوِل اللهِ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َدْعَوُة اْلَمْظُلوِم، َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر، : َثالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَاٌت ال َشك ِفيِهن { :قالَ 

حسن : حسن، وقال األرنؤوط: قال األلباين. واه أبو داود والرتمذي وأمحد{  .}َوَدْعَوُة اْلَواِلِد َعَلى َوَلِدهِ 
  .}لغريه

 1089 :الحديث رقم        

يَا َرُسوَل اللِه، ِإنا ِإَذا رَأَيـَْناَك َرقْت : قـُْلَنا :قال - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
نـَْيا َوَمشَْمَنا النَساَء َواَألْوالَد، َنا الد َناَك أَْعَجَبتـْ َلْو { :قَالَ  قـُُلوبـَُنا وَُكنا ِمْن أَْهِل اآلِخَرِة، َوِإَذا فَاَرقـْ

َها َلْو أَنُكْم َتُكونُوَن َعلَ  -:َأْو قَالَ  -َتُكونُونَ  ُتْم َعَليـْ ى ُكل َحاٍل َعَلى اْلَحاِل الِتي أَنـْ
ِعْنِدي َلَصاَفَحْتُكْم اْلَمالِئَكُة بَِأُكفِهْم، َوَلَزارَْتُكْم ِفي بـُُيوِتُكْم، َوَلْو َلْم ُتْذنُِبوا َلَجاَء اللُه 

ثـَْنا َعْن اْجلَنِة َما بَِناُؤَها؟ قَالَ يَا َرُسوَل الل : قـُْلَنا: قَالَ ِبَقْوٍم يُْذنُِبوَن َكْي يـَْغِفَر َلُهْم،  ِه، َحد: 
لَِبَنُة َذَهٍب َولَِبَنُة ِفضٍة، َوِمالطَُها اْلِمْسُك اَألْذفـَُر، َوَحْصَباُؤَها اللْؤُلُؤ َواْلَياُقوُت، َوتـَُرابـَُها 

َعُم َوال يـَْبَأُس، َوَيْخُلُد َوال يَ  َلى ثَِيابُُه َوال يـَْفَنى الزْعَفَراُن، َمْن َيْدُخُلَها يـَنـْ ُموُت، ال تـَبـْ
اِإلَماُم اْلَعاِدُل، َوالصاِئُم َحتى يـُْفِطَر، َوَدْعَوُة اْلَمْظُلوِم : َشَبابُُه، َثالثٌَة ال تـَُرد َدْعَوتـُُهمْ 

 بَماِء، َويـَُقوُل الرَواُب الس َوِعزِتي  :- َجل َعز وَ  -ُتْحَمُل َعَلى اْلَغَماِم، َوتـُْفَتُح َلَها أَبـْ
وأخرج ابن حبان أيضا والرتمذي وابن : قال األلباين يف السلسلة الصحيحة{. }ألَْنُصَرنَك َوَلْو بـَْعَد ِحينٍ 

 ثالثة ال ترد دعوتهم {:-صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا: ماجه وأمحد من طريق أيب مدلة عن أيب هريرة قال
لو بعد وعزتي ألنصرنك و : الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الربودعوة المظلوم يرفعها اهللا فوق ... 
  .}وله عنده طريق أخرى، أعلها باالنقطاع. حديث حسن: وقال الرتمذي. }حين

 1090 :الحديث رقم        
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      :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ َعْن َرُسوِل  -َرِضَي اللُه َعْنها - ةَ مَ لَ سَ  م أُ  نْ عَ         
ُفِسُكْم ِإال ِبَخْيرٍ ال َتْدُعوا َعلَ {  رواه {. }، فَِإن اْلَمَالِئَكَة يـَُؤمُنوَن َعَلى َما تـَُقوُلوَن ى أَنـْ

  .}أمحد ومسلم وأبو داود
  

  اتِ ادَ بَ عِ الْ  يمِ ظِ عَ  نْ مِ  ةِ بَ وْ التـ بِ  اعُ رَ سْ ْإلِ اَ 

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُتوبُوا ِإَلى اللِه تـَْوبًَة َنُصوًحا َعَسى رَبُكْم َأْن ُيَكفَر  :قال تعاىل        
 ِبيُه النَهاُر يـَْوَم َال ُيْخِزي الل َعْنُكْم َسيَئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

رُُهْم َيْسَعى بـَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يـَُقوُلوَن رَبـَنا أَْتِمْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر َوالِذيَن َآَمُنوا َمَعُه نُو 
  .}التحرميسورة {) 8(لََنا ِإنَك َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر 

َوَأِن اْستَـْغِفُروا رَبُكْم ثُم ُتوبُوا ِإلَْيِه يَُمتـْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا ِإَلى َأَجٍل  :قال تعاىلو         
) 3(ُمَسمى َويـُْؤِت ُكل ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوِإْن تـََولْوا فَِإني َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َكِبيٍر 

  .}سورة هود{

سورة {) 31(ا ِإَلى اللِه َجِميًعا أَيـَها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن َوُتوبُو  :قال تعاىلو         
  .}النور

ِإنَما التـْوبَُة َعَلى اللِه لِلِذيَن يـَْعَمُلوَن السوَء ِبَجَهالٍَة ثُم يـَُتوبُوَن ِمْن  :وقال تعاىل        
َولَْيَسِت التـْوبَُة لِلِذيَن ) 17(َقرِيٍب فَُأولَِئَك يـَُتوُب اللُه َعَلْيِهْم وََكاَن اللُه َعِليًما َحِكيًما 

يـَْعَمُلوَن السيَئاِت َحتى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإني تـُْبُت اْآلََن َوَال الِذيَن َيُموُتوَن 
  .}سورة النساء{) 18(َوُهْم ُكفاٌر ُأولَِئَك َأْعَتْدنَا َلُهْم َعَذابًا أَلِيًما 
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سورة {) 74(َأَفَال يـَُتوبُوَن ِإَلى اللِه َوَيْستَـْغِفُرونَُه َواللُه َغُفوٌر رَِحيٌم  :وقال تعاىل        
  .}املائدة

أََلْم يـَْعَلُموا َأن اللَه ُهَو يـَْقَبُل التـْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَْأُخُذ الصَدقَاِت  :وقال تعاىل        
  .}سورة التوبة{) 104(َوَأن اللَه ُهَو التـواُب الرِحيُم 

َئاِت َويـَْعَلُم َما َوُهَو الِذي يـَْقَبُل التـْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويـَْعُفو َعِن السي  :وقال تعاىل        
َوَيْسَتِجيُب الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه  )25(تـَْفَعُلوَن 

  .}سورة الشورى{) 26(َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد  َواْلَكاِفُرونَ 

َهاَلٍة ثُم تَابُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَك ثُم ِإن رَبَك لِلِذيَن َعِمُلوا السوَء ِبجَ  :وقال تعاىل        
  .}سورة النحل{) 119(َوَأْصَلُحوا ِإن رَبَك ِمْن بـَْعِدَها َلَغُفوٌر رَِحيٌم 

ِإال الِذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـُنوا فَُأولَِئَك أَُتوُب َعَلْيِهْم َوأَنَا التـواُب  :وقال تعاىل        
  .}سورة البقرة{ )160(الرِحيُم 

ِإال الِذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاللِه َوَأْخَلُصوا ِدينَـُهْم لِلِه  :وقال تعاىل        
  .}سورة النساء{) 146(فَُأولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنيَن َوَسْوَف يـُْؤِت اللُه اْلُمْؤِمِنيَن َأْجًرا َعِظيًما 

ْنِب  )2(تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللِه اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  )1( حم :تعاىلوقال          َغاِفِر الذ
  .}سورة غافر{ )3(ُر َوقَاِبِل التـْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطْوِل َال ِإَلَه ِإال ُهَو ِإلَْيِه اْلَمِصي

سورة {) 71(َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا فَِإنُه يـَُتوُب ِإَلى اللِه َمَتابًا  :وقال تعاىل        
  .}الفرقان
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  .}سورة البقرة{ )222(ِإن اللَه ُيِحب التـوابِيَن َوُيِحب اْلُمَتَطهرِيَن  :وقال تعاىل        

َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُحوَن ِبَحْمِد رَبِهْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه الِذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش  :وقال تعاىل        
ْعَت ُكل َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلِذيَن تَابُوا َواتـبَـُعوا َوَيْستَـْغِفُروَن لِلِذيَن َآَمُنوا رَبـَنا َوسِ 

ْلُهْم َجناِت َعْدٍن الِتي َوَعْدتـَُهْم َوَمْن َصَلَح رَبـَنا َوَأْدخِ  )7(َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم 
َوِقِهُم السيَئاِت َوَمْن َتِق  )8(ِمْن َآبَاِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرياِتِهْم ِإنَك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 

  .}سورة غافر{) 9(ِظيُم السيَئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد رَِحْمَتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلعَ 

 1091: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َماِلكٍ  ْبنِ  َعْن أََنسَ         
َكاَن َعَلى رَاِحَلِتِه لَلُه َأَشد فـََرًحا بِتَـْوبَِة َعْبِدِه ِحيَن يـَُتوُب ِإلَْيِه ِمْن َأَحدُِكْم   {:- َوَسلمَ 

َها، فَأََتى َشَجَرًة فَاْضَطَجَع  ،،بَِأْرِض َفَالةٍ  َها طََعاُمُه َوَشَرابُُه، فَأَِيَس ِمنـْ َفَلَتْت ِمْنُه َوَعَليـْ فَانـْ
َنا ُهَو َكَذِلَك، ِإَذا ُهَو ِبَها قَاِئَمًة ِعْنَدُه فََأَخَذ  ،َقْد أَِيَس ِمْن رَاِحَلِتهِ  ،ِفي ِظلَها فـَبَـيـْ

ِة اْلَفَرحِ  ِبِخطَاِمَها، ثُم قَالَ  كَ  :ِمْن ِشدأَْنَت َعْبِدي َوأَنَا رَب ُهمِة  .الل َأْخطََأ ِمْن ِشد
  .}مسلمأمحد والبخاري و رواه {. }اْلَفَرحِ 

  1092 :الحديث رقم        

ِإن  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُموَسى        
يـَْبُسُط َيَدُه بِاللْيِل لَِيُتوَب ُمِسيُء النـَهاِر، َويـَْبُسُط َيَدُه بِالنـَهاِر لَِيُتوَب  -َعز َوَجل  -اللهَ 

  .}مسلمأمحد و رواه {. }َمْغرِِبَها، َحتى َتْطُلَع الشْمُس ِمْن ُمِسيُء اللْيلِ 
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  1093 :الحديث رقم        

َمْن  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
ْبَل َأْن َتْطُلَع الشْمُس ِمْن   .}رواه مسلم{. }َمْغرِِبَها تَاَب اللُه َعَلْيهِ تَاَب قـَ

  1094 :الحديث رقم        

 ن إِ  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  - َرِضَي اللُه َعنـُْهما -رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ         
الرتمذي ىف سننه وصححه األلباىن ىف صحيح سنن أخرجه {. }رْ غِ رْ غَ يُـ  مْ ا لَ مَ  دِ بْ عَ الْ  ةَ بَ وْ تَـ  لُ بَ قْ يَـ  اهللاَ 

   .}الرتمذي

  1095 :الحديث رقم        

التاِئُب {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ودٍ عُ سْ مَ  نِ ابْ  نِ عَ        
ْنِب َكَمْن الَ َذْنَب لهُ  ىف سننه وحسنه األلباىن ىف صحيح سنن ابن ماجةأخرجه ابن ماجة { .}ِمَن الذ{.  

  1096 :الحديث رقم        

ِإن  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ         
ْلِبِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، فَِإَذا ُهَو نـََزَع َواْستَـْغَفَر َوتَاَب  الَعْبَد ِإَذا َأْخطََأ َخِطيَئًة نُِكَتْت ِفي قـَ

ْلَبُه، َوُهَو الراُن الِذي ذََكَر اللهُ  ْلُبُه، َوِإْن َعاَد زِيَد ِفيَها َحتى تـَْعُلَو قـَ َكال َبْل : ُسِقَل قـَ
وحسنه األلباىن ىف صحيح  ،الرتمذي ىف سننهأمحد، و أخرجه {. }ى قـُُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ رَاَن َعلَ 

   .}سنن الرتمذي
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  1097 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -مانِ يَ الْ  نِ بْ  ةَ فَ يْـ ذَ حُ يب أَ  نْ عَ         
فََأى قـَْلٍب ُأشرِبـََها . تـُْعَرُض اْلِفَتُن َعَلى الُقُلوِب َكَعْرِض اْلَحِصيِر ُعوًدا ُعوًدا{:قَالَ 

ُنِكَتْت ِفيه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َوَأى قـَْلٍب أَْنَكَرَها ُنِكَتْت ِفيِه ُنْكَتٌة بـَْيضاُء، َحتى تـَُعوَد اْلُقُلوُب 
ًيا ال يـَْعِرُف َمْعروفاً َوال يـُْنِكُر  قـَْلٍب َأْسَود: َعَلى قـَْلبَـْينِ  ِإال َما  ُمْنَكراً ُمْربَاًدا كالُكوِز ُمَجخ

َنٌة َما َداَمِت السماواُت َواألْرضُ  رواه {. }ُأْشِرَب ِمْن َهَواُه، َوقـَْلٍب أَبـَْيض ال َتُضرُه ِفتـْ
  .}مســـلم

  

  .ياصِ عَ مَ الْ بِ  صُ قُ نْـ يَـ وَ  اتِ اعَ الط بِ  يدُ زِ يَ  انُ يمَ ْإلِ اَ 

َزَل السِكيَنَة ِفي قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن لِيَـْزَداُدوا ِإيَمانًا َمَع  :قال تعاىل         ُهَو الِذي أَنـْ
  .}سورة الفتح{) 4(ِإيَماِنِهْم َولِلِه ُجُنوُد السَماَواِت َواْألَْرِض وََكاَن اللُه َعِليًما َحِكيًما 

لَِيْستَـْيِقَن الِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َويـَْزَداَد الِذيَن َآَمُنوا ِإيَمانًا َوَال يـَْرتَاَب  :قال تعاىلو         
  .}31.مسرة املدثر{الِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن 

الِذيَن قَاَل َلُهُم الناُس ِإن الناَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم  :قال تعاىلو         
َنا اللُه َونِْعَم اْلوَِكيُل    .}سورة آل عمران{ )173(ِإيَمانًا َوقَاُلوا َحْسبـُ
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َوَعَدنَا اللُه َوَرُسولُُه َوَلما رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اْألَْحَزاَب قَاُلوا َهَذا َما  :قال تعاىلو         
  .}سورة األحزاب{) 22(َوَصَدَق اللُه َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم ِإال ِإيَمانًا َوَتْسِليًما 

  .}سورة حممد{) 17(َوالِذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوَآتَاُهْم تـَْقَواُهْم  :قال تعاىلو         

ِإنَما اْلُمْؤِمُنوَن الِذيَن ِإَذا ذُِكَر اللُه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت  :قال تعاىلو         
  .}سورة األنفال{ )2(َعَلْيِهْم َآيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى رَبِهْم يـَتَـوَكُلوَن 

ُهْم َمْن يـَُقوُل أَيُكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإيَمانًا فََأما  :قال تعاىلو          َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ
َزاَدتْـُهْم ِإيَمانًا َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن  َوَأما الِذيَن ِفي قـُُلوِبِهْم َمَرٌض  )124(الِذيَن َآَمُنوا فـَ

َزاَدتْـُهْم رِْجًسا ِإَلى رِْجِسِهْم وَ    .}سورة التوبة{) 125(َماُتوا َوُهْم َكاِفُروَن فـَ

  1098 :الحديث رقم        

ُهما -رومْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يَماَن لََيْخَلُق ِفي َجْوِف َأَحدُِكْم َكَما { :قَالَ  َيْخَلُق الثـْوُب فَاْسأَُلوا اللَه تـََعاَلى َأْن ِإن اْإلِ

يَماَن ِفي قـُُلوِبُكمْ  َد اْإلِ وقال اهليثمي. رواته ثقات: أخرجه احلاكم يف مستدركه، وقال الذهيب{. }ُيَجد :
  .}كذلكالصحيحة  السلسلة انظر . وصححه االلباين يف صحيح اجلامع . إسناده حسن

  1099 :الحديث رقم        

إَذا زََنى { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
يَمانُ  َعاَد  ،فَِإَذا َخَرَج ِمْن َذِلَك اْلَعَملِ  ،َفَكاَن فـَْوَق رَْأِسِه َكالظلةِ  ،اْلَعْبُد َخَرَج ِمْنُه اْإلِ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

596 

  .}وصححه األلباين يف صحيح أيب داود. رواه أبو داود والرتمذي وإسناده صحيح{. }يَمانُ إلَْيِه اْإلِ 

  1100 :الحديث رقم        

   :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َكَذِلَك َعْن النِيب   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ         
ِحيَن يـَْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَال َيْسِرُق الساِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َال يـَْزِني الزاِني {

   .}مسلمأمحد والبخاري و رواه {. }َوَال َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن َيْشَربـَُها َوُهَو ُمْؤِمنٌ 

  1101 :الحديث رقم        

َيْخُرُج ِمْن  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - النِيب َعْن  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنسٍ         
ْلِبِه َوْزُن َشِعيَرٍة ِمْن َخْيٍر، َوَيْخُرُج ِمْن الناِر َمْن قَالَ   الناِر َمْن قَاَل َال ِإَلَه ِإال اللُه َوِفي قـَ

ْلِبِه َوْزُن بـُرٍة ِمنْ  َخْيٍر، َوَيْخُرُج ِمْن الناِر َمْن قَاَل َال ِإَلَه ِإال اللُه  َال ِإلََه ِإال اللُه َوِفي قـَ
ْلِبِه َوْزُن َذرٍة ِمْن َخْيرٍ    .}ومسلم البخاريرواه { .}َوِفي قـَ

  1102: الحديث رقم        

 -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ودٍ عُ سْ مَ  نِ َعْن َعْبِد اللِه بْ         
ْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍة ِمْن ِكْبٍر َوَال َيْدُخُل الناَر يـَْعِني َمْن   {:قَالَ  َال َيْدُخُل اْلَجنَة َمْن َكاَن ِفي قـَ

ْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍة ِمْن ِإيَما َيُكوَن ثـَْوِيب  إِنُه يـُْعِجُبِين َأنْ : فـََقاَل لَُه َرُجٌل : قَالَ . نٍ َكاَن ِفي قـَ
َر َمْن َبَطَر اْلَحق َوَغَمَص  ،ِإن اللَه ُيِحب اْلَجَمالَ  :قَالَ  ،َحَسًنا َونـَْعِلي َحَسَنةً  َوَلِكن اْلِكبـْ

  .} رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجه، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي{ .}الناسَ 
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  1103 :الحديث رقم        

    :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يرِ دْ اخلُ  يدٍ عِ يب سَ أَ  نْ عَ         
ْليـُغَيـْرُه بَِيِدِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبَقْلبِ  { ِه َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فـَ

  .}رواه مسلم{ .}ِإليَمانِ َوَذِلَك َأْضَعُف ا

  1104 :الحديث رقم        

 نْ مَ  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - سٍ نَ أَ  نِ بْ  اذَ عَ مُ  نْ عَ         
 لَ مَ كْ تَ اسْ  دِ قَ فَـ  ،لهِ لِ  حَ كَ نْ أَ وَ  ،لهِ لِ  ضَ غَ بِ أَ وَ  ،لهِ لِ  ب حَ أَ وَ  ،لهِ لِ  عَ نَ مَ وَ  ،ىالَ عَ تَـ  لهِ ى لِ طَ عْ أَ 

وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي ويف صحيح الرتغيب واحلاكم  يعلىرواه أمحد والرتمذي وأبو {. }انَ يمَ اْإلِ 
   .}والرتهيب

  1105 :الحديث رقم        

َأَحٍد بـَْعَد الِذي َما آَمُن َعَلى : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن اَألْسَودِ  َعِن اْلِمْقَدادَ         
َلَقْلُب اْبِن آَدَم َأْسَرُع تـََقلًبا ِمَن اْلِقْدِر {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت ِمْن َرُسوِل اللهِ 
وصححه األلباين يف  محد والطرباين يف املعجم الكبري واحلاكم يف املستدركأرواه {. }ِإَذا اْسَتْجَمَعْت َغَلَيانًا

  .}ختريج كتاب السنة

  1106 :الحديث رقم        

         ِديُه َعْنهُ  -َعْن َحْنظََلَة اْألَُسيَكْيَف أَْنَت يَا : َلِقَيِين أَبُو َبْكٍر فـََقالَ : قَالَ  -َرِضَي الل
َنُكوُن ِعْنَد  :قـُْلتُ : َما تـَُقوُل؟ قَالَ  ُسْبَحاَن اللهِ : نَاَفَق َحْنظََلُة، قَالَ : قـُْلتُ : َحْنظََلُة ؟ قَالَ 
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يُذَكرُنَا بِالناِر َواْجلَنِة َحىت َكأَنا رَْأُي َعْنيٍ، فَِإَذا َخَرْجنَا  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اللهِ 
َعاِت، فـََنِسيَنا   َعاَفْسَنا - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِمْن ِعْنِد َرُسوِل اللهِ  اْألَْزَواَج َواْألَْوَالَد َوالضيـْ
فـََواللِه ِإنا لَنَـْلَقى ِمْثَل َهَذا، فَاْنطََلْقُت أَنَا َوأَبُو َبْكٍر َحىت َدَخْلَنا َعَلى : َكِثريًا، قَاَل أَبُو َبْكرٍ 

             فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  ،َحْنظََلُة يَا َرُسوَل اللهِ نَاَفَق : ، قـُْلتُ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اللهِ 
يَا َرُسوَل اللِه، َنُكوُن ِعْنَدَك ُتذَكرُنَا بِالناِر : ؟ قـُْلتُ  َوَما َذاكَ {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

اِت، َواْجلَنِة َحىت َكأَنا رَْأُي َعْنيٍ، فَِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدَك َعاَفْسَنا اْألَْزَواَج َواْألَْوَالَد َوالضيـْعَ 
َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإْن َلْو : - للُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى ا - َنِسيَنا َكِثريًا، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 

َتُدوُموَن َعَلى َما َتُكونُوَن ِعْنِدي َوِفي الذْكِر، َلَصاَفَحْتُكْم اْلَمَالِئَكُة َعَلى فـُُرِشُكْم، َوِفي 
   .}ه مسلم وابن ماجةروا{ .}َثَالَث َمراتٍ . طُُرِقُكْم، َوَلِكْن يَا َحْنظََلُة، َساَعًة َوَساَعةً 

  

  ىنَ سْ حُ الْ بِ  لِ امُ عَ التـ وَ ِفي اِهللا ي آخِ الت  وبُ جُ وُ 

َنا ِإلَْيَك َوَما  :قال تعاىل           يِن َما َوصى ِبِه نُوًحا َوالِذي َأْوَحيـْ َشَرَع َلُكْم ِمَن الد
يَن َوَال تـَتَـَفرُقوا ِفيِه  َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الد َنا ِبِه ِإبـْ   .}13.سورة الشورى{َوصيـْ

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤمِ  :قال تعاىلو          َتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ ِنيَن اقـْ
ِإْحَداُهَما َعَلى اْألُْخَرى فـََقاتُِلوا الِتي تـَْبِغي َحتى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللِه فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا 

نَـُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِسطُوا ِإن اللَه ُيِحب اْلُمْقِسِطيَن  ِإنَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا  )9(بـَيـْ
يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن  )10(بـَْيَن َأَخَوْيُكْم َواتـُقوا اللَه لََعلُكْم تـُْرَحُموَن 

ُهْم َوَال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن يَ  ًرا ِمنـْ ُهن َوَال قـَْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيـْ ًرا ِمنـْ ُكن َخيـْ
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يَماِن َوَمْن َلْم يـَُتْب  ُفَسُكْم َوَال تـََنابـَُزوا بِاْألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ تـَْلِمُزوا أَنـْ
ِإن بـَْعَض الظن يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظن  )11(فَُأولَِئَك ُهُم الظاِلُموَن 

ِإْثٌم َوَال َتَجسُسوا َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا أَُيِحب َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا 
ذََكٍر  يَا أَيـَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكْم ِمنْ  )12(َفَكرِْهُتُموُه َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه تـَواٌب رَِحيٌم 

َباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه أَتْـَقاُكْم ِإن اللَه َعلِ  َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـَ يٌم َوأُنـْ
  .}سورة احلجرات{) 13(َخِبيٌر 

يِن َونـَُفصُل  :قال تعاىلو          َكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِفي الدَالَة َوَآتـَُوا الزفَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الص
  .}سورة التوبة{) 11(اْآلَيَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن 

ُهْم اْدُعوُهْم ِآلَبَاِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللِه فَِإْن َلْم تـَْعَلُموا َآبَاءَ  :قال تعاىلو         
يِن َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُتْم ِبِه َوَلِكْن َما تـََعمَدْت  فَِإْخَواُنُكْم ِفي الد

  .}سورة األحزاب{) 5(قـُُلوُبُكْم وََكاَن اللُه َغُفورًا رَِحيًما 

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف  :قال تعاىلو         
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَالَة َويـُْؤُتوَن الزَكاَة َويُِطيُعوَن اللَه َوَرُسوَلُه ُأولَِئَك  َويـَنـْ

  .}سورة التوبة{) 71(َحِكيٌم َسيَـْرَحُمُهُم اللُه ِإن اللَه َعزِيٌز 

َواذُْكُروا نِْعَمَة اللِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلَف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم  :قال تعاىلو         
  .}103.سورة آل عمران{فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا

َوأَلَف  )62(فَِإن َحْسَبَك اللُه ُهَو الِذي أَيَدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنيَن  :قال تعاىلو         
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َفْقَت َما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا َما أَلْفَت بـَْيَن قـُُلوِبِهْم َوَلِكن اللَه أَلَف  بـَْيَن قـُُلوِبِهْم َلْو أَنـْ
نَـُهْم ِإنُه َعزِيٌز َحِكيٌم    }ورة االنفالس{ )63(بـَيـْ

ْبِلِهْم ُيِحبوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم و  :قال تعاىلو          يَماَن ِمْن قـَ الِذيَن تـَبَـوُءوا الداَر َواْإلِ
ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم  َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمما ُأوُتوا َويـُْؤِثُروَن َعَلى أَنـْ

َوالِذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم  )9(ُم اْلُمْفِلُحوَن َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشح نـَْفِسِه فَُأولَِئَك هُ 
يَماِن َوَال َتْجَعْل ِفي قـُُلوبَِنا ِغال لِ  ْخَوانَِنا الِذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ لِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـَنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ

  .}سورة احلشر{) 10(َآَمُنوا رَبـَنا ِإنَك رَُءوٌف رَِحيٌم 

َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإال َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو  :قال تعاىلو          َال َخيـْ
ِإْصَالٍح بـَْيَن الناِس َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللِه َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما 

  .}سورة النساء{ )114(

  1107 :رقم الحديث        

     :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ريٍ شِ بَ  نِ بْ  انَ مَ عْ النـ  نِ عَ         
َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي تـََوادِهْم َوتـََراُحِمِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو  {

  .}رواه مسلم{. }َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد بِالسَهِر َواْلُحمى

  1108 :الحديث رقم        

َأن  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
فََأْرَصَد اللُه َلُه َعَلى َمْدرََجِتِه َمَلًكا، فـََلما أََتى َعَلْيِه  ،ُأْخَرىرَُجًال زَاَر َأًخا َلُه ِفي قـَْريٍَة 
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َها؟ تـَُردَهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن نِْعَمٍة : أُرِيُد َأًخا ِلي ِفي َهِذِه اْلَقْريَِة، قَالَ : أَْيَن تُرِيُد؟ قَالَ : قَالَ 
َر أَني َأْحَبْبُتُه ِفي اللهِ : قَالَ  فَِإني َرُسوُل اللِه ِإلَْيَك بَِأن اللَه : قَالَ ، -َعز َوَجل  -َال، َغيـْ

  }رواه مسلم{. }َقْد َأَحبَك َكَما َأْحَبْبَتُه ِفيهِ 

  1109 :الحديث رقم        

فَِإَذا فَـًىت َشاب بـَراُق  ،َدَخْلُت َمْسِجَد ِدَمْشقَ : ْن َأِيب ِإْدرِيَس اْخلَْوَالِين، أَنُه قَالَ عَ         
ْنُه الثـَنايَا، َوِإَذا الناُس َمَعُه ِإَذا اْختَـَلُفوا ِيف َشْيٍء َأْسَنُدوا إِلَْيِه، َوَصَدُروا َعْن قـَْولِِه، َفَسأَْلُت عَ 

 بِالتـْهِجِري، َوَوَجْدتُُه َفِقيَل َهَذا  ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، فـََلما َكاَن اْلَغُد َهجْرُت فـََوَجْدتُُه َقْد َسبَـَقِين 
: فَانـَْتظَْرتُُه َحىت َقَضى َصَالتَُه، ُمث ِجْئُتُه ِمْن ِقَبِل َوْجِهِه َفَسلْمُت َعَلْيِه ُمث قـُْلتُ : ُيَصلي، قَالَ 

للِه آ: للِه، فـََقالَ آأ: فـَُقْلتُ للِه ؟ آ: للِه، فـََقالَ آ: للِه ؟ فـَُقْلتُ آ: َواللِه ِإين َألُِحبَك لِلِه، فـََقالَ 
َوِة رَِداِئي َفَجَبَذِين إِلَْيِه َوقَالَ : قَالَ . للهِ آ: ؟ فـَُقْلتُ   - فَِإين مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  ،أَْبِشرْ : َفَأَخَذ ِحبُبـْ

ْت َمَحبِتي لِْلُمَتَحابيَن َوَجبَ  :- َوتـََعاَلى تـََباَركَ  -قَاَل اللهُ {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
، َواْلُمَتَباِذلِيَن  َواْلُمتَـَزاِورِيَن ِفي ، َواْلُمَتَجاِلِسيَن ِفي ، ِفي وصححه ابن  محدمالك وأرواه {. }ِفي

  .}وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح -رمحهم اهللا مجيعا -عبد الرب يف التمهيد وابن القيم وابن باز

  1110 :الحديث رقم        

 :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ابِ ط اخلَ  نِ بْ  رَ مَ عُ  نْ عَ         
َوالشَهَداُء يـَْوَم ِإن ِمْن ِعَباِد اللِه َألُنَاًسا َما ُهْم بِأَْنِبَياَء َوَال ُشَهَداَء، يـَْغِبطُُهْم اْألَنِْبَياُء  {

ُهْم قـَْوٌم َتَحابوا  :يَا َرُسوَل اللِه ُختِْربُنَا َمْن ُهْم؟ َقالَ : قَاُلوا .اْلِقَياَمِة ِبَمَكاِنِهْم ِمْن اللِه تـََعاَلى
نَـُهمْ  َوَال َأْمَواٍل يـَتَـَعاَطْونـََها، فـََواللِه ِإن ُوُجوَهُهْم لَُنوٌر،  ،ِبُروِح اللِه َعَلى َغْيِر َأْرَحاٍم بـَيـْ
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َوقـَرََأ َهِذِه  .َوِإنـُهْم َعَلى نُوٍر، َال َيَخاُفوَن ِإَذا َخاَف الناُس، َوَال َيْحَزنُوَن ِإَذا َحِزَن الناسُ 
بو داود وصححه رواه أمحد وأ{. }َوَال ُهْم َيْحَزنُونَ  َأَال ِإن َأْولَِياَء اللِه َال َخْوٌف َعَلْيِهمْ  :اْآليَةَ 

  .}لبايناأل

  1111 :الحديث رقم        

َال  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ         
  .}متفق عليه{. }َما ُيِحب لِنَـْفِسهِ يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتى ُيِحب ِألَِخيِه 

  1112 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َمر َرُجٌل بِالنِيب  :قالَ َكَذِلَك  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أََنَس ْبِن َماِلكٍ         
يَا  - َواللهِ : َرُجٌل َجاِلٌس فـََقاَل الرُجلُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوِعْنَد النِيب  -َعَلْيِه َوَسلمَ 
َأْخبَـْرَتُه {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِإين َألُِحب َهَذا ِيف اللِه، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  -َرُسوَل اللهِ 

َنُكَما :َال، قَالَ : ؟ قَالَ ِبَذِلكَ  َأين : فـََقاَم إِلَْيِه َفَأْخبَـرَُه فـََقالَ . ُقْم فََأْخِبْرُه تـَْثُبْت اْلَمَودُة بـَيـْ
بو محد وأرواه أ{ .}َأَحبَك الِذي َأْحَبْبَتِين ِفيهِ : ُأِحبَك لِلِه، فـََقاَل الرُجلُ : ُأِحبَك ِيف اللِه، أَْو قَالَ 

  .}، وحسنه األلباين يف مشكاة املصابيح بلفظ قريب جداداود بسند صحيح

  1113 :رقم الحديث        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ال َتْدُخُلوا اْلَجنَة َحتى تـُْؤِمُنوا، َوال تـُْؤِمُنوا َحتى َتَحابوا، َأَوال  ،َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ {

َنُكمْ  مسلم و محد أرواه { .}َأُدلُكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا فـََعْلُتُموُه َتَحابـَْبُتْم؟ َأْفُشوا السالَم بـَيـْ
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  .}بو داودأو الرتمذي و 

  1114 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَل  -رضي اهللا عنه - األشعري َأِيب ُموَسىَعْن         
َيانِ {:- َوَسلمَ  َصلى اللُه َعَلْيِه  -َوَشبَك النِيب  .َيُشد بـَْعُضُه بـَْعًضا ،اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُنـْ
  .}والنسائي والبخاري ومسلم محدأرواه {. }بـَْنيَ َأَصاِبِعهِ  - َوَسلمَ 

  1115 :الحديث رقم        

   :-َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلمَ  -قاَل َرُسوُل اهللاِ  :قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
ْنيا نـَفَس اُهللا َعْنُه ُكْربًَة  { َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدِمْن ُكَرِب يـَْوِم الِقياَمة، َمْن نـَف

وَمْن َستَـَر ُمْسِلًما َستَـَرُه اهللاُ  ،وَمْن َيسَر َعلى ُمْعِسٍر َيسَر اُهللا َعَلْيِه في الدنْيا واآلِخَرةِ 
ْنيا واآلِخَرةِ  مسلمرواه {. }واهللاُ في َعْوِن الَعْبِد ما كاَن الَعْبُد في َعْوِن َأِخيهِ  ،في الد{.  

  1116 :الحديث رقم        

َصّلى اُهللا َعَلْيِه  -قاَل َرُسوُل اهللاِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - بٍ ازِ عَ  نِ بْ  اءَ ربَ الْ  نِ عَ         
ُيَسلُم َأَحُدُهَما َعَلى َصاِحِبِه َويَْأُخُذ بَِيِدِه َال يَْأُخُذُه { :- وَسلمَ  َما ِمْن ُمْسِلَمْيِن يـَْلَتِقَياِن فـَ
 هِ ِإاللِل-  َوَجل ى يـُْغَفَر َلُهَما - َعزقَاِن َحتابن ماجةو بو داود وأالرتمذي و امحد رواه {. }َال يـَتَـَفر. 

 .وباجلملة فاحلديث مبجموع طرقه وشاهده صحيح أو على األقل حسن كما قال الرتمذي: لباينوقال اإلمام األ
  }وفوائدها سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقههاانظر 

  1117 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َأَشدُهَما ُحبا  -َعز َوَجل  -َما َتَحاب رَُجالِن ِفي اللِه ِإال َكاَن َأِحبـُهَما ِإَلى اللهِ {:- َوَسلمَ 

  .}احلديث صححه األلباين رمحه اهللا يف الرتغيب والرتهيب{. }ِلَصاِحِبهِ 

  1118 :الحديث رقم        

ْرَداءِ  َعْن َأِيب          هِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - الدمَ  -قَاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل -: 
ِإال َكاَن َأَحبـُهَما ِإَلى اللِه َأَشدُهَما ُحبا  ،َتَحابا ِفي اللِه ِبَظْهِر اْلَغْيبِ َما ِمْن رَُجَلْيِن {

  .}لباىنألوالرتهيب لصحيح الرتغيب {. }ِلَصاِحبِ 

  1119 :الحديث رقم        

         َرُسوَل : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب َماِلٍك اَألْشَعرِي هِ ِإنُه َعَلْيِه  - اللى اللَصل
اْسَمُعوا َواْعِقُلوا  ،يَا أَيـَها الناسُ  {:َلما َقَضى َصالَتُه أَْقبَل ِإَىل الناِس ِبَوْجِهِه فـََقالَ  - َوَسلمَ 

َوالشَهَداُء َعَلى يـَْغِبطُُهُم النِبيوَن  ،َواْعَلُموا َأن لِلِه ِعَباًدا لَْيُسوا بِأَْنِبَياَء َوال ُشَهَداءَ 
َوأَْلَوى بَِيِدِه ِإَىل  ،َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اَألْعرَاِب ِمْن قَاِصَيِة الناسِ  .َمَجاِلِسِهْم َوقـُْرِبِهْم ِمَن اللهِ 

َياَء َوال ُشَهَداَء ِمَن الناِس لَْيُسوا بِأَنْبِ  ،يَا َنِيب اللهِ : فـََقالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َنِيب اللهِ 
ُهْم لََنا، ِصْفُهْم لََنا، َفُسر  ؟َوقـُْرِِْم ِمَن اللهِ  يـَْغِبطُُهُم النِبيوَن َوالشَهَداُء َعَلى َجمَاِلِسِهمْ  انـَْعتـْ

َصلى اللُه َعَلْيِه  - لهِ ِلُسَؤاِل اَألْعَراِيب فـََقاَل َرُسوُل ال -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َوْجُه َرُسوِل اللهِ 
نَـُهْم َأْرَحاٌم ُمتَـَقارِبَةٌ  ،َونـََوازِِع اْلَقَباِئلِ  ُهْم نَاٌس ِمْن َأفْـَناِء الناسِ  :- َوَسلمَ   ،َلْم َتِصْل بـَيـْ

ُيْجِلُسُهْم  َيَضُع اللُه َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمَناِبَر ِمْن نُورٍ  ،َتَحابوا ِفي اللِه َوَتَصافـَْوا ِفيهِ  فـَ
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َها َيْجَعُل ُوُجوَهُهْم َوثَِيابـَُهْم نُورًا ،َعَليـْ َوُهْم  ،يـَْفَزُع الناُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوال يـَْفَزُعونَ  ،فـَ
حسنه رواه أمحد والطرباين وأبو يعلى و {. }َأْولَِياُء اللِه الِذيَن ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُونَ 

  }يف فقه السرية األلباين

  1120 :الحديث رقم        

   :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
أَْيَن اْلُمَتَحابوَن ِبَجالِلي ؟ اْليَـْوُم ُأِظلُهْم ِفي ِظلي : يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  - َعز َوَجل  -يـَُقوُل اللهُ  {

  .}رواه مسلم{. }يـَْوَم ال ِظل ِإال ِظلي

  1121 :الحديث رقم        

          :-َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -قَاَل يل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ر يب ذَ أَ  نْ عَ         
  .}والرتمذي رواه مسلم{. }َوَلْو َأْن تـَْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍه طَْلق , َال َتْحِقَرن ِمَن اْلَمْعُروِف َشْيًئا{

  1122 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -اللهِ قَاَل َرُسوُل : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -يارِ صَ نْ اْألَ  وبَ ي يب أَ أَ  نْ عَ         
ال َيِحل ِلُمْسِلٍم َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَق َثَالِث لََياٍل، يـَْلَتِقَياِن فـَيـُْعِرُض َهَذا  {:- َوَسلمَ 

ُرُهَما الِذي يـَْبَدأُ بِالسالمِ     .}البخاري ومسلمرواه {. }َويـُْعِرُض َهَذا، َوَخيـْ

  1123: الحديث رقم        

            :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
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، َفَمْن َهَجَر فـَْوَق َثَالٍث َفَماَت َدَخَل فـَْوَق َثَالثٍ َال َيِحل ِلُمْسِلٍم َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه {
  .}صحيح أيب داود: وصححه األلباين يف. ، رواه أَبُو داود بإسناد َعَلى شرط البخاري ومسلمرواه أمحد{. }النارَ 

  1124: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ارٍ ِمحَ  نِ بْ  اضَ يَ عِ  نْ عَ         
ِإن اللَه َأْوَحى ِإَلي َأْن تـََواَضُعوا َحتى َال يـَْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحٍد َوَال يـَْبِغ  {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

  .}رواه مسلم{. }َأَحٌد َعَلى َأَحٍد 

  1125 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  :قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـْرَةَ َعْن َأِيب         
َرد السَالِم َوِعَياَدُة اْلَمرِيِض َواتـَباُع اْلَجَناِئِز : َحق اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َخْمسٌ {: يـَُقولُ 

ْعَوِة َوَتْشِميُت اْلَعاِطسِ  رواه البخاري ومسلم{. }َوِإَجابَُة الد{.   

  1126 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ َكَذِلَك   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِإَذا َلِقيَتُه َفَسلْم  :قَالَ  ؟َما ُهن يَا َرُسوَل اللهِ  :ِقيلَ  .َحق اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِست {:قَالَ 

ْتهُ َفشَوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اللَه  ،َوِإَذا اْستَـْنَصَحَك فَاْنَصْح َلهُ  ،َذا َدَعاَك فََأِجْبهُ َوإِ ، َعَلْيهِ  م، 
  .}رواه مسلم{. }َوِإَذا َماَت فَاتِبْعهُ  ،َوِإَذا َمِرَض فـَُعْدهُ 

  1127 :الحديث رقم        
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ُهما - رَ مَ عُ  نِ بْ ا نْ عَ                  :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اللهِ َأن  -َرِضَي اللُه َعنـْ
اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، ال َيْظِلُمُه َوال ُيْسِلُمُه، َمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اللُه ِفي { 

ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن   َحاَجِتِه، َوَمْن فـَرَج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة فـَرَج اللُه َعْنُه ِبَها
  . }رواه أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي وأبو داود{. }َستَـَر ُمْسِلًما َستَـَرُه اللُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

  1128 :الحديث رقم        

ُهمْ َرِضَي اللُه  -َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللِه َوأَبَا طَْلَحَة األَْنَصارِيـْنيِ  نْ عَ              اللهِ  َرُسولِ  نْ عَ  -َعنـْ
َما ِمَن اْمِرٍئ َيْخُذُل اْمَرًأ ُمْسِلًما ِفي َمْوِطٍن تـُْنتَـَهُك ِفيِه  {:قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

ْوِطٍن ُيِحب ِفيِه ِفي مَ  -َعز َوَجل  -ِإال َخَذَلُه اللهُ  ،ُحْرَمُتُه َويـُْنتَـَقُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضهِ 
َوَما ِمْن ُمْسِلٍم يـَْنُصُر اْمَرًأ ُمْسِلًما ِفي َمْوِطٍن يـُْنتَـَقُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه َوتـُْنتَـَهُك  ،ُنْصَرَتهُ 

أخرجه أمحد والبخاري يف التاريخ { . }ِفيِه ُحْرَمُتُه ِإال َنَصَرُه اللُه ِفي َمْوِطٍن ُيِحب ِفيِه ُنْصَرَتهُ 
    }ابن املبارك وحسنه  األلباين يف صحيح اجلامع: ، وأبو داود والطرباين والبيهقي وأخرجه أيًضاالكبري

  1129: الحديث رقم        

َمْن  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اْلُمْستَـْورِدِ  نِ عَ         
ُيْطِعُمُه ِمثْـَلَها ِمْن َجَهنَم، َوَمِن اْكَتَسى  -َعز َوَجل  -َأَكَل ِبَرُجٍل ُمْسِلٍم َأْكَلًة فَِإن اللهَ 

 للهَ ِبَرُجٍل ُمْسِلٍم ثـَْوبًا فَِإن اللَه َيْكُسوُه ِمثْـَلُه ِمْن َجَهنَم، َوَمْن قَاَم ِبَرُجٍل َمَقاَم ُسْمَعٍة فَِإن ا
، صحيح اإلسناد :، وقال احلاكم وأبو يعلى أخرجه أمحد وأبو داود{. }يـَُقوُم ِبِه َمَقاَم ُسْمَعٍة يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

وهذا إسناد صحيح   األوسط طرباين يف، وال، وأبو داوداألدب املفرد :أخرجه البخاري يف :لباينقال األ. ووافقه الذهيب
 .}لباينالسلسلة الصحيحة للعالمة األ: نظرع هذه الطرق صحيح افاحلديث مبجمو  وباجلملة. لكنه مرسل
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  1130: الحديث رقم        

           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أََنسٍ         
أَْنُصرُُه ِإَذا َكاَن َمْظُلوًما،  ،يَا َرُسوَل اللهِ : َرُجلٌ فـََقاَل  .اْنُصْر َأَخاَك ظَاِلًما َأْو َمْظُلوًما{

رواه { .}فَِإن َذِلَك َنْصُرهُ  ،َتْحِجُزُه َعِن الظْلمِ : أَفـَرَأَْيَت ِإَذا َكاَن ظَاِلًما َكْيَف أَْنُصرُُه ؟ قَالَ 
  .}البخاري عند ولفظه. البخاري يف صحيحه، والرتمذي يف سننه ورواه غريهمأمحد يف مسنده و 

  1131 :الحديث رقم        

ُهَما -َعِن اْبِن َعباسَ          بـََعَثِين َرُسوُل : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأن ُمَعاذا -َرِضَي اللُه َعنـْ
َفاْدُعُهْم ِإَلى ِإنَك تَْأِتي قـَْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، { :فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - الّلهِ 

َشَهاَدِة َأْن َال ِإٰلَه ِإال اهللا َوأَني َرُسوُل الّلِه، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلٰذِلَك، فََأْعِلْمُهْم َأن اهللا 
 َلٍة، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك، فََأْعِلْمُهْم َأن تَـَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي ُكل يـَْوٍم َولَيـْ  افـْ
تَـَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تـُْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم فـَتـَُرد ِفي فـَُقَراِئِهْم، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا  اهللا افـْ

نَـَها َوبـَْيَن الّلِه . ِلَذِلَك، فَِإياَك وََكَراِئَم َأْمَواِلِهمْ  َواتِق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم، فَِإنُه لَْيَس بـَيـْ
   .}ه البخاري ومسلم وأبو داود وغريهمروا{. }ِحَجابٌ 

  1132: الحديث رقم        

  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُموَسى        
وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى  :قـَرَأَ ُمث . ِإن اللَه لَُيْمِلي لِلظاِلِم فَِإَذا َأَخَذُه َلْم يـُْفِلْتهُ  {

  .}رواه البخاري ومسلم والرتمذي وغريهم{. } -}102. هود{-َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإن َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدٌ 
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  1133: الحديث رقم        

  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ         
اتـُقوا الظْلَم، فَِإن الظْلَم ظُُلَماٌت يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َواتـُقوا الشح، فَِإن الشح  {:َكاَن يـَُقولُ 

َلُكْم،  بـْ . }َحَمَلُهْم َعَلى َأْن َيْسِفُكوا ِدَماَءُهْم، َوَيْسَتِحلوا َمَحارَِمُهمْ َأْهَلَك َمْن َكاَن قـَ
  .}رواه أمحد ومسلم{

  1134: الحديث رقم        

ُهَما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو         َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َواْلُمَهاِجُر ِمْن َهَجَر َما نـََهى  ،اْلُمْسِلُم َمْن َسَلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدهِ { :- َوَسلمَ 

  .}والبخاري ومسلم وغريهم رواه أمحد{.  }اللُه َعْنهُ 

  1135: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َوَال يَِبْع بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْيِع  ،َوَال َتَدابـَُروا ،َوَال تـََباَغُضوا ،َوَال تـََناَجُشوا ،ال َتَحاَسُدوا{

َوَال  ،َوَال َيْخُذلُهُ  ،َال َيْظِلُمهُ  ،اْلُمْسِلمِ  َأخُ اْلُمْسِلُم  ،ْخَوانًاإِ وَُكونُوا ِعَباَد اللِه  ،بـَْعضٍ 
َأْن  ر ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمْن الش  ،- َوُيِشُري ِإَىل َصْدرِِه َثَالَث َمراتٍ  -التـْقَوى َهاُهَنا ،َيْحِقُرهُ 

 رواه{. }ُكل اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم؛ َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ   ،َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِلمَ 
  .}مسلمو البخاري 

  1136 :الحديث رقم        
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         اْهلَُجْيِمي ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُجَريهِ : قَالَ  -َرِضَي اللا قـَْوٌم ِمْن َأْهِل  ،يَا َرُسوَل اللِإن
َفُعَنا ِبهِ  -َعز َوَجل  -فـَُنِحب َأْن تـَُعلَمَنا َعَمال َلَعل اللهُ  ،اْلَباِديَةِ  ال َتْحِقَرن ِمَن  {:فـََقالَ . يـَنـْ

لَم َأَخاَك اْلَمْعُروِف َشْيًئا، َوَلْو َأْن تـُْفرَِغ ِمْن َدْلِوَك ِفي ِإنَاِء اْلُمْسَتْسِقي، َوَلْو َأْن ُتكَ 
َوَوْجُهَك ِإلَْيِه ُمْنَبِسٌط، َوِإياَك َوَتْسِبيَل اِإلزَاِر؛ فَِإنـَها ِمَن اْلُخَيالِء، َواْلُخَيالُء ال ُيِحبـَها 

ْجُر فـََيُكوَن أَ  ،َوِإَذا َسبَك رَُجٌل ِبَما يـَْعَلُم ِفيَك َفال َتُسبُه ِبَما تـَْعَلُم ِمْنهُ  ،-َعز َوَجل  -اللهُ 
   .}وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحةوالنسائي وابن حبان رواه أمحد {. }َذِلَك َلَك َوَوبَالُُه َعَلْيهِ 

  1137 :الحديث رقم        

         هِ  :قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب بـَْرزََة اْألَْسَلِميُه َعَلْيِه  -نَاَدى َرُسوُل اللى اللَصل
يَماُن قـَْلَبهُ  يَا َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِهِ {:َحىت َأْمسََع اْلَعَواِتَق فـََقالَ  - َوَسلمَ  َال  ،َوَلْم َيْدُخْل اْإلِ

تِبْع اللُه َعْورََتُه َحتى يَـ  ،فَِإنُه َمْن يـَتِبْع َعْورََة َأِخيهِ  ،تـَْغَتابُوا اْلُمْسِلِميَن َوَال تـَتِبُعوا َعْورَاِتِهمْ 
  .}لباينوصححه األ. هعمر وحسن نالرتمذي عن ابرواه و . بو داودرواه امحد وأ{. }يـَْفَضَحُه ِفي بـَْيِتهِ 

  1138 :الحديث رقم        

            :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َاِيب ُهَريـْرَةَ         
ْلَيَتبَـوْا َمْقَعَدُه ِمْن النارِ  { َوَمْن اْسَتَشارَُه َاُخوُه اْلُمْسِلُم  ،َمْن تـََقوَل َعَلي َما َلْم َاُقْل فـَ

َيا َغْيِر ثَـ  ،فََاَشاَر َعَلْيِه ِبَغْيِر ُرْشٍد فـََقْد َخانَهُ  َتى ِبُفتـْ ْبٍت فَِانَما ِاْثُمُه َعَلى َمْن َوَمْن َافـْ
َتاهُ     }صحيح اجلامع الصغريو دب املفرد أنظر األ. صحيح: قال األلباين{. } َافـْ

  1139 :الحديث رقم        
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َعَتُه، َوَيُحوطُُه ِمْن  {:قَالَ  اْلُمْؤِمُن ِمْرآُة اْلُمْؤِمِن، َواْلُمْؤِمُن َأُخو اْلُمْؤِمِن؛ َيُكف َعَلْيِه َضيـْ

   .}يف السلسلة الصحيحةأورده الشيخ األلباين و  .اسناده حسن :قال احلافظ العراقي يف ختريج االحياء{. }َورَائِه

  1140 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك َعْن َرُسوِل اللهِ   -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ْلَيَتَحلْلُه اْليَـْوَم، قـَْبَل َأْن : قَالَ  َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َمْظَلَمٌة ِمْن َأِخيِه ِمْن ِعْرِضِه، َأْو َماِلِه فـَ

 َيُكوُن ِديَناٌر َوَال ِدْرَهٌم، َوِإْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه، يـُْؤَخَذ ِحيَن الَ 
  }رواه البخاري{.}َوِإْن َلْم َيُكْن َلُه ُأِخَذ ِمْن َسيَئاِت َصاِحِبِه َفُجَعَلْت َعَلْيهِ 

  1141 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك َعْن َرُسوِل اللهِ   -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ْلَيَتَحلْلُه ِمْنُه اليَـْوَم قْبَل : قَالَ  َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َمْظلَمٌة َألِخيه، ِمْن ِعرِضِه َأْو ِمْن َشْيٍء، فـَ

َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظلَمِتِه، َوإْن َلْم أْن َال َيُكوَن ِديَنار َوَال ِدْرَهٌم، إْن َكاَن 
  .}رواه البخاري{. }َيُكْن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيَئاِت َصاِحِبِه، َفُحِمَل َعَليهِ 

  1142: الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك َعْن َرُسوِل اللهِ   -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ِإن  {:اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن َال ِدْرَهَم َلُه َوَال َمَتاَع، فـََقالَ : قَاُلواأََتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس ؟ : قَالَ 

ِة ِبَصَالٍة، َوِصَياٍم، َوزََكاٍة، َويَْأِتي َقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف اْلُمْفِلَس ِمْن أُمِتي يَْأِتي يـَْوَم اْلِقَيامَ 
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َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، فـَيـُْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َوَهَذا 
ْبَل َأْن يـُْقَضى َما َعلَ  ْيِه، ُأِخَذ ِمْن َخطَايَاُهْم َفطُرَِحْت ِمْن َحَسَناتِِه، فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناتُُه قـَ

  .}رواه أمحد ومسلم والرتمذي وغريهم{. }َعَلْيِه، ثُم طُِرَح ِفي النارِ 

  1143 :الحديث رقم        

ْعُت أَبَا أَُماَمةَ : َعْبِد اللِه ْبِن َكْعٍب السَلِمي قَالَ          َصاِحَب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - مسَِ
 ِيبمَ  - النُه َعَلْيِه َوَسلى اللاْمِرٍئ ُمْسِلٍم بَِيِميِنِه، فـََقْد َأْوَجَب { :يـَُقولُ  -َصل َتَطَع َحق َمِن اقـْ

 اَر، َوَحرُه َلُه النةَ اللِه؟ قَالَ : فـََقاَل َرُجلٌ . َم َعَلْيِه اْلَجنَوِإْن : َوِإْن َشْيٌء َيِسٌري يَا َرُسوَل الل
. }َقِضيًبا ِمْن َأرَاٍك، َوِإْن َقِضيًبا ِمْن َأرَاٍك، َوِإْن َقِضيًبا ِمْن َأرَاٍك، َوِإْن َقِضيًبا ِمْن َأرَاكٍ 

  .}رواه مسلم{

  1144: الحديث رقم        

َها -َعْن أُم َسَلَمةَ            :أَنُه قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َزْوِج النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ِتِه { بـَْعَضُكْم َأْن َيُكوَن أَْلَحَن ِبُحج َلَعل ، َوِإنَما أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم، فـَ ُكْم َتْخَتِصُموَن ِإَليِإن

ِتِه، َفَمْن َقَضْيُت َلُه ِمْن َحق َأِخيِه ِبَشْيٍء ِمْن بـَعْ  ٍض، فََأْحُكَم َلُه ِبَقْدِر َما َأْسَمُع ِمْن ُحج
  .}رواه مالك وأمحد والبخاري ومسلم{. }َفال يَْأُخْذ، فَِإنَما َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النارِ 

  1145: الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َعِن النِيب  -ماَرِضَي اللُه َعنـْهُ  -الرْمحَِن ْبِن َأِيب َبْكٍر َعْن أَبِيهِ َعْن َعْبِد         
َأَال ِإن الزَماَن َقِد اْسَتَداَر َكَهْيَئِتِه يـَْوَم َخَلَق اللُه السَماَواِت َواَألْرَض، {:قالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 
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َنا َعَشَر َشْهرً  َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم، َثالٌث ُمتَـَوالَِياٌت، ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحجِة السَنَة اثـْ ا، ِمنـْ
اللُه : قـُْلَنافََأي َشْهٍر َهَذا ؟  :ُمث قَالَ . َواْلُمَحرُم، َورََجٌب َشْهُر ُمَضَر بـَْيَن ُجَماَدى َوَشْعَبانَ 

ِه، فـََقاَل النِيب َفَسَكَت َحىت ظَنَـنا أَ . َوَرُسولُُه أَْعَلمُ  يِه ِبَغْريِ امسِْ ُه َسُيَسمُه َعَلْيِه  -نى اللَصل
: قَاَل ُحمَمدٌ  - فَِإن ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكمْ  :قالَ . بـََلى: فـَُقْلَناأَلَْيس يـَْوَم النْحِر؟  :- َوَسلمَ 

َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا ِفي بـََلدُِكْم َهَذا ِفي  :-َوَأْحَسُبُه قَالَ 
َيْسأَُلُكْم َعْن َأْعَماِلُكْم، َفال تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُضالال  َشْهرُِكْم َهَذا، َفَستَـْلَقْوَن رَبُكْم فـَ

ْليُبَـلِغ الشاهِ  ُد اْلَغاِئَب، َوَلَعل بـَْعَض َمْن يـُبَـلغُُه َيُكوُن َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب بـَْعٍض، فـَ
   .}ُمتـَفٌق َعَلْيهِ { .}َأال َهْل بـَلْغتُ  :، ُمث قَالَ َأْوَعى َلُه ِمْن بـَْعِض َمْن َسِمَعهُ 

  1146: الحديث رقم        

ُهَما - َعْن اْبِن ُعَمرَ          ِة اْلَوَداِع َوالنِيب ُكنا : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ ُث ِحبَجى  - نـََتَحدَصل
ُة اْلَوَداِع، َفَحِمَد اللَه َوأَثـَْىن َعَلْيِه، ُمث ذََكَر  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  بـَْنيَ َأْظُهرِنَا، َوَال َنْدرِي َما َحج

اللُه ِمْن نَِبي ِإال أَْنَذَر أُمَتُه، أَْنَذرَُه نُوٌح  َما بـََعثَ {:اْلَمِسيَح الدجاَل، َفَأْطَنَب ِيف ذِْكرِِه َوقَالَ 
َلْيَس َيْخَفى َعَلْيُكْم  َوالنِبيوَن ِمْن بـَْعِدِه، َوِإنُه َيْخُرُج ِفيُكْم َفَما َخِفَي َعَلْيُكْم ِمْن َشْأنِِه فـَ

 ُكْم لَْيَس َعَلى َما َيْخَفى َعَلْيُكْم َثَالثًا، ِإنرَب ُه َأْعَوُر َعْيِن  َأنُكْم لَْيَس بَِأْعَوَر، َوِإنرَب
َنُه ِعَنَبٌة طَاِفَيٌة، َأَال ِإن اللَه َحرَم َعَلْيُكْم ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َكُحْرَمةِ   اْلُيْمَنى، َكَأن َعيـْ

اللُهم : نـََعْم، قَالَ : ؟ قَاُلوا بـَلْغتُ  يـَْوِمُكْم َهَذا، ِفي بـََلدُِكْم َهَذا، ِفي َشْهرُِكْم َهَذا، َأَال َهلْ 
َلُكمْ . - َثَالثًا -اْشَهدْ  َال تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم : َوْيَحُكْم، اْنظُُرواأَْو  َويـْ

  .}رواه أمحد والبخاري ومسلم وغريهم{  .}رِقَاَب بـَْعضٍ 
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  1147: الحديث رقم        

ُهَما -َعْن اْبِن ُعَمرَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه {. }َلْن يـََزاَل اْلُمْؤِمُن َفي ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه َما َلْم ُيِصْب َدمًا َحَراماً {:- َوَسلمَ 

  .}البخاري

  1148: الحديث رقم        

ُهَما -َعْن اْبِن ُعَمرَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قَالَ   - َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه الرتمذي والنسائي، {. }َلَزواُل الدنَيا َأْهَوُن ِعنَد اِهللا مْن قـَْتِل رجٍل ُمْسِلمٍ { :- َوَسلمَ 

  .}وصححه األلباين يف صحيح اجلامع وغريه

  1149: الحديث رقم       

ُهَما - َعْن اْبِن ُعَمرَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -رَأَْيُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َما َأْطَيَبِك َوَأطَْيَب رِيَحِك َوَأْعَظَم ُحْرَمَتِك، َوالِذي {:َيطُوُف بِاْلَكْعَبِة َويـَُقولُ  - َوَسلمَ 

 ِه ُحْرَمًة ِمْنِك، َمالُُه، َوَدُمُه، َوِإْن َنُظنٍد بَِيِدِه، َلُحْرَمُة اْلُمْؤِمِن َأْعَظُم ِعْنَد اللنـَْفُس ُمَحم
ًرا  .}صحيح لغريه: رواه ابن ماجه، وقال األلباين{ .}ِبِه ِإال َخيـْ

  1150: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َأن النيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - بِن احلارِث الثقفي  يب َبكَرَة نُفيعَ أَ  َعنْ         
َفيِهَما، فالَقاِتُل َوالَمْقُتوُل في الّنارِ  {:قَالَ  - َوَسلمَ  يا : قُلتُ  .ِإَذا التَـَقى الُمسِلَمان بَسيـْ
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  .}إنُه َكاَن َحريصًا َعَلى قتِل َصاِحبهِ : َرُسوَل اِهللا، هذا الَقاِتُل، َفَما بَاُل املْقُتوِل ؟ قَالَ 
  .}ُمتـَفٌق عليهِ {

  1151: الحديث رقم        

    :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن النيب  - َرِضَي اللُه َعنـُْهما - ْن اْبِن َعباسَ عَ         
نَاِصَيُتُه َورَْأُسُه بَِيِدِه، َوَأْوَداُجُه َتْشَخُب َدًما،  َيِجيُء الَمْقُتوُل بِالَقاِتِل يـَْوَم الِقَياَمِة،{

تَـَلِني َهَذا، َحتى يُْدنَِيُه ِمَن الَعْرشِ : يـَُقولُ  ، قـَ حديث : وقال السنن :رواه الرتمذي يف{. }يَا َرب
   .}صحيح الرتمذي :حسن، وصححه األلباين يف

  1152: الحديث رقم        

ُهما -َسِعيٍد اْخلُْدرِي َوَأَيب ُهَريـَْرةَ يب أَ  نْ عَ          َصلى اللُه  - َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َلْو َأن َأْهَل السَماِء َوَأْهَل اْألَْرِض اْشتَـرَُكوا ِفي َدِم ُمْؤِمٍن َألََكبـُهْم  {:قَالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

: مذي، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي وقال يف صحيح الرتغيب والرتهيبالرت  رواه{. }اللُه ِفي النارِ 
 .}صحيح لغريه

  1153: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - بٍ ازِ عَ  نِ اء بْ ربَِ الْ  نِ عَ         
َيا  {:قَالَ  نـْ ْتِل ُمْؤِمٍن ِبَغْيِر َحقَلَزَواُل الد َلْو َأن َأْهَل السَماِء َوَأْهَل ، َأْهَوُن ِعْنَد اللِه ِمْن قـَ

وهو حديث رواه ابن ماجة والبيهقي، {. }اْألَْرِض اْشتَـرَُكوا ِفي َدِم ُمْؤِمٍن َألَدخلهم اللُه النارِ 
 .}صحيح الرتغيب: صحيح؛ كما قال العالمة األلباين يف
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  1154: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسعودٍ َعِن         
  .}متفق عليه{. }ِسَباُب اْلُمْسِلم ُفُسوٌق َوِقتالُُه ُكْفرٌ  {:قَالَ 

  1155: الحديث رقم        

َصلى الله َعَلْيِه  -َأن َرُجًال اْسَتْأَذَن َعَلى النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنها - َعاِئَشةَ َعْن         
فـََلما َجَلَس َتطَلَق  ،َوبِْئَس اْبُن اْلَعِشيَرةِ  ،بِْئَس َأُخو اْلَعِشيَرةِ  {:فـََلما َرآُه قَالَ  ،- َوَسلمَ 
 ِيبمَ - النه َعَلْيِه َوَسلى اللُجلُ ،ِيف َوْجِهِه َوانـَْبَسَط إِلَْيهِ  -َصلا اْنطََلَق الرقَاَلْت َلُه َعاِئَشةُ  ،فـََلم :

 ؟َوْجِهِه َوانـَْبَسْطَت إِلَْيهِ ُمث َتطَلْقَت ِيف  ،َكَذا وََكَذا: ِحَني رَأَْيَت الرُجَل قـُْلَت َلهُ  ،يَا َرُسوَل اللهِ 
ِإن َشر ؟ َمَتى َعِهْدتِِني َفحاًشا ،يَا َعاِئَشةُ : -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 

  .}بخاري ومسلمرواه ال{. }َمْن تـَرََكُه الناُس اتـَقاَء َشرهِ : الناِس ِعْنَد اللِه َمْنزَِلًة يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

  1156: الحديث رقم        

َصلى اللُه تـََعاَىل  -ُكْنُت أَْمِشي َمَع َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنسٍ         
َوَعَلْيِه بـُْرٌد َجنْرَاِين َغِليُظ اْحلَاِشَيِة، َفَأْدرََكُه أَْعرَاِيب َفَجَبَذُه ِبرَِدائِِه َجْبَذًة َشِديَدًة  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

َقْد أَثـَرْت َِا  - َصلى اللُه تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلمَ  -َحىت َنظَْرُت ِإَىل َصْفَحِة َعاِتِق َرُسوِل اللهِ 
ِة َجْبَذتِِه، ُمث قَالَ َحاِشَيُة الْ  دُ : بـُْرِد ِمْن ِشدِذي ِعْنَدَك، ،يَا ُحمَمِه الُمْر ِيل ِمْن َماِل الل              

. }ثُم َضِحَك، ثُم َأَمَر لَُه ِبَعطَاءٍ  ،-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فَاْلتَـَفَت ِإلَْيِه َرُسوُل اللهِ {
  . }رواه أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي وغريهم{
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  ارِ جَ ى الْ لَ إِ  انِ سَ حْ اْإلِ  وبُ جُ وُ 

َواْعُبُدوا اللَه َوَال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى  :قال تعاىل        
َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصاِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن 

 .}سورة النساء{) 36(للَه َال ُيِحب َمْن َكاَن ُمْخَتاًال َفُخورًا السِبيِل َوَما َمَلَكْت أَْيَمانُُكْم ِإن ا

  1157 :الحديث رقم        

َما { :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنها - َعْن َعاِئَشةَ         
  .}رواه مالك وأمحد والبخاري ومسلم{. }ظَنَـْنُت أَنُه َسيـَُورثُهُ زَاَل ِجْبرِيُل يُوِصيِني بِاْلَجاِر َحتى 

   1158 :الحديث رقم        

            :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوَل اللهِ  ن أَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
َواْليَـْوِم اْآلِخِر َفَال يـُْؤِذ َجارَُه، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللِه {

ًرا َأْو لَِيْصُمتْ  ْليَـُقْل َخيـْ َفُه، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـَ ْلُيْكرِْم َضيـْ متفق {. }فـَ
  .}عليه

  1159 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب َذرهِ  -َرِضَي اللَرُسوَل الل مَ  -َأنُه َعَلْيِه َوَسلى الليَا أَبَا  {:قَالَ  -َصل
 وابن ماجة مسلمأمحد و رواه {. }َوتـََعاَهْد ِجيَراَنكَ  ،ِإَذا طََبْخَت َمَرَقًة فََأْكِثْر َماَءَها  ،َذر{.   
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  1160 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب َذرَخِليِلي: قَالَ  كَ لِ ذَ كَ  -َرِضَي الل َم  -ِإنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل
ُهْم {:-َأْوَصاِين  ِإَذا طََبْخَت َمَرقًا فََأْكِثْر َماَءُه، ثُم اْنظُْر َأْهَل بـَْيٍت ِمْن ِجيَراِنَك، فََأِصبـْ

َها ِبَمْعُروفٍ   .}أمحد ومسلم وابن ماجة رواه{ .}ِمنـْ

  1161 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  سَ أَنَ َعْن         
ْلُبُه، َوَال َيْسَتِقيُم { :قَالَ  ْلُبُه َحتى َيْسَتِقيَم ِلَسانُُه، َال َيْسَتِقيُم ِإيَماُن َعْبٍد َحتى َيْسَتِقيَم قـَ قـَ

والبيهقي وقال األلباين يف السلسلة  رواه أمحد{. }َوَال َيْدُخُل رَُجٌل اْلَجنَة َال يَْأَمُن َجارُُه بـََوائَِقهُ 
وحسنه كذلك يف صحيح الرتغيب . رجاله ثقات رجال مسلم غري الباهلي وهو حسن احلديث: الصحيح
 .}والرتهيب

  1162 :الحديث رقم        

          :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
الِذي َال : قَالَ  ؟َوَمْن يَا َرُسوَل اللهِ  :ِقيلَ  ،َواللِه َال يـُْؤِمنُ  ،َواللِه َال يـُْؤِمنُ  ،َواللِه َال يـُْؤِمنُ {

  .}متفق عليه{. }يَْأَمُن َجارُُه بـََواِيقَ 

  .}َال َيْدُخُل اْلَجنَة َمْن َال يَْأَمُن َجارُُه بـََوائَِقهُ  {:مٍ لِ سْ مُ لِ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         

  1163 :الحديث رقم        
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكاَن النِيب   :َقالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
  .}متفق عليه{. }َال َتْحِقَرن َجارٌَة ِلَجارَِتَها َوَلْو ِفْرِسَن َشاةٍ  ،يَا ِنَساَء اْلُمْسِلَماتِ  {:يـَُقولُ 

  1164 :الحديث رقم        

َها -ْن َعاِئَشةَ عَ          فَِإَىل  ،ِإن ِيل َجاَرْينِ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :قـُْلتُ  :قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َرِبِهَما ِمْنِك بَابًا {:أَيِهَما أُْهِدي؟ قَالَ    .}وأبو داود البخاريأمحد و رواه {. }ِإَلى َأقـْ

  1165 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو         َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه تـََعاَىل َعنـْ
ُر اْلِجيَراِن ِعْنَد اللِه { :-َعَلْيِه َوَسلمَ  ُرُهْم ِلَصاِحِبِه، َوَخيـْ ُر اْألَْصَحاِب ِعْنَد اللِه َخيـْ َخيـْ

ُرُهْم ِلَجارِهِ   صحيح وصححه األلباين يف حديث حسن :الرتمذي وقالالبخاري يف األدب املفرد و رواه {. }َخيـْ
  .}الرتمذي ويف مشكاة املصابيح

  1166 :الحديث رقم        

               :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
يَـْعَمُل ِبِهن أو يـَُعّلُم َمْن يْعَمُل ِبِهنّ  ،َمْن يَْأُخُذ َعّني َهُؤَالِء الَكِلَماتِ { فـََقاَل أَبُو  ؟ فـَ

اّتِق الَمَحارَِم َتُكْن َأْعَبَد  :َفَأَخَذ بَِيِدي فَعّد َمخْسًا َوقَالَ  .أَنَا يَا َرُسوَل اهللاِ : فُقْلتُ : ُهَريـَْرةَ 
ْن ِإَلى َجاِرَك َتُكْن ُمْؤِمناً، الّناِس، َواْرَض ِبما َقَسَم اهللا َلَك َتُكْن َأْغَنى النّاِس، َوَأْحسِ 

فَِإّن َكثْـَرَة الّضِحِك  ،َوَأِحّب لِلنّاِس ما ُتِحّب لِنَـْفِسَك َتُكْن ُمْسِلماً، َوَال ُتْكِثِر الّضِحكَ 
  .}صحيح اجلامع وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي ويف  ،رواه الرتمذي{ .}ُتِميُت الَقْلبَ 
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  1167 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َعْبِد اْحلَاِرثِ  َعْن نَاِفعَ         
  }اْلَجاُر الصاِلُح، َواْلَمرَْكُب اْلَهِنيُء، َواْلَمْسَكُن اْلَواِسعُ : ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرءِ {:قَالَ  - َوَسلمَ 

وصححه   ،والرتهيبصحيح الرتغيب : رواه أمحد ورواته رواة الصحيح، انظر: قال الشيخ األلباينو  ،أمحد رواه{
  .}كذلك يف صحيح اجلامع

  1168 :الحديث رقم        

 لٌ جُ رَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِيب ى الن تَ أَ  :قالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ياعِ زَ اخلُْ  ومَ ثُ لْ كَ   َعنْ         
 دْ  قَ ين أَ  تُ أْ سَ ا أَ ذَ إِ وَ  ،َأْحَسْنتُ  دْ  قَ ين أَ  تُ نْ سَ حْ ذا أَ إِ  مَ لَ عْ أَ  نْ  أَ َيل  فَ يْ كَ   ،َرُسوَل اللهِ يا  :الَ قَ فَـ 
َقْد َأْحَسْنَت فَقْد  كَ انُ يرَ جِ قَاَل ذا إِ {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ ؟ تُ أْ سَ أَ 

 .صحيح: ابن ماجة، قال الشيخ األلباين رواه{. }َقْد َأَسْأت فـََقْد َأَسْأتَ  كَ ن وا إِ الُ ذا قَ إِ ، وَ َأْحَسْنتَ 
  .}ماجةانظر صحيح اجلامع وصحيح ابن 

  1169 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َسأَْلُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
ْنِب أَْعَظُم ؟ قَالَ  :- َعَلْيِه َوَسلمَ  الذ ا َوُهَو َخَلَقكَ  {:َأي ِه ِندقـُْلتُ : قَالَ  .َأْن َتْجَعَل لِل : ُمث
َأْن تـَُزاِني : قَالَ  ؟ُمث َأيْ : قـُْلتُ : قَالَ  .َأْن تـَْقُتَل َوَلَدَك َمَخاَفَة َأْن يُْطَعَم َمَعكَ : َأْي ؟ قَالَ 

َوالِذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللِه ِإَلًها آَخَر َوَال  :َفأَنـَْزَل اللُه تـََعاَىل َتْصِديًقا ِلَذِلكَ  .َحِليَلَة َجاِركَ 
  }وغريهم مسلمأمحد والبخاري و  رواه{. }يـَْقتـُُلوَن النـْفَس الِتي َحرَم اللُه ِإال بِاْلَحق َوَال يـَْزنُونَ 
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  1170 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اَألْسَودِ  اْلِمْقَداَد ْبنِ  َعنِ         
ٌر َعَلْيِه ِمْن َأْن يـَْزِنَي بِاْمَرَأِة َجارِِه،  {:- َوَسلمَ  َوَألْن َألْن يـَْزِنَي الرُجُل ِبَعَشَرِة ِنْسَوٍة َخيـْ

محد يف أ رواه{. }أَْيَسُر َعَلْيِه ِمْن َأْن َيْسِرَق ِمْن بـَْيِت َجارِهِ  ،َيْسِرَق الرُجُل ِمْن َعَشَرِة أَبـَْياتٍ 
  .}السلسلة الصحيحة، وصححه األلباين يف دب املفرداألالبخاري يف و  املسند

  1171 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -جاَء َرُجٌل ِإَىل النِيب :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
اْذَهْب فَاْطَرْح َمَتاَعَك : َفأَتَاُه َمرتـَْنيِ َأْو َثَالثًا، فـََقالَ . اْذَهْب فَاْصِبرْ {:َيْشُكو َجاَرُه فـََقالَ 

َفَجَعَل الناُس َيْسأَُلونَُه، فـَُيْخِربُُهْم َخبَـرَُه، َفَجَعَل الناُس . الطرِيقِ َفطَرََح َمَتاَعُه ِيف . ِفي الطرِيقِ 
اْرِجْع َال تـََرى ِمين َشْيًئا : َفَجاَء إِلَْيِه َجارُُه، فـََقاَل َلهُ ! فـََعَل اللُه ِبِه َوفـََعَل َوفـََعلَ  :يـَْلَعُنونَهُ 
حسن : ينلبااألقال و . لفاظ متقاربةأبو داود وابن أيب شيبة والبيهقي بأ، دب املفرداألرواه البخاري يف {.}َتْكَرُههُ 
  .}صحيح

َصلى اللُه  - َفَجاَء ِإَىل النِيب . َفَجَعَل الناُس َميُروَن َعَلْيِه َويـَْلَعُنونَهُ  {:هُ نْ عَ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         
ُهمْ  {:يَا َرُسوَل اللِه، َما َلِقيُت ِمَن الناِس، قَالَ : فـََقالَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ  : قَالَ  ؟ َوَما َلِقيَت ِمنـْ

ْبَل الناسِ  َقْد َلَعَنَك اللهُ : يـَْلَعُنوِين، قَالَ  َفَجاَء الِذي َشَكاُه ِإَىل . فَِإين ال أَُعودُ : ، قَالَ قـَ
 ِيبمَ  - النُه َعَلْيِه َوَسلى اللاْرَفْع َمَتاَعَك فـََقْد ُكِفيتَ : ، فـََقاَل َلهُ -َصل{.  
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  يَمانَِيةِ اْإلِ  ةِ و خُ ْألُ ا اتٌ دَ سِ فْ مُ ِمْن  ةُ يمَ مِ الن وَ  ةُ بَ يْ غَ لْ اَ 
  

َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا أَُيِحب َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا  :قال تعاىل        
  .}سورة احلجرات{) 12(َفَكرِْهُتُموُه َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه تـَواٌب رَِحيٌم 

َوالِذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا  :وقال تعاىل        
  .}سورة االحزاب{) 58(بـُْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًنا 

ُدوُهْم َوالِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُم َلْم يَْأُتوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجلِ  :قال تعاىلو         
  .}سورة النور{) 4(َثَمانِيَن َجْلَدًة َوَال تـَْقبَـُلوا َلُهْم َشَهاَدًة أََبًدا َوُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما ثُم يـَْرِم بِِه بَرِيًئا فـََقِد اْحَتَمَل بـُْهَتانًا  :قال تعاىلو         
  .}سورة النساء{) 112(َوِإْثًما ُمِبيًنا 

َتبَـيـُنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوًما  :قال تعاىلو          يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فـَ
َعْلُتْم نَاِدِميَن  ُتْصِبُحوا َعَلى َما فـَ   .}سورة احلجرات{ ) 6(ِبَجَهاَلٍة فـَ

ٍف َمِهيٍن  :قال تعاىلو          َحال 10(َوَال ُتِطْع ُكل(  اٍء بَِنِميٍماٍز َمشَهم)اٍع  )11َمن
  .}سورة القلم{) 12(لِْلَخْيِر ُمْعَتٍد أَثِيٍم 

  .}سورة ق{) 18(َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإال َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيٌد  :قال تعاىلو         

  1172 :الحديث رقم        
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          :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْن َأِيب ُهَريـَْرةَ عَ         
أَفـَرَأَْيَت  :ِقيلَ  .ِذْكُرَك َأَخاَك ِبَما َيْكَرهُ  :قَالَ  .اللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ  :قَاُلوا ؟ أََتْدُروَن َما اْلِغيَبةُ {

َوِإْن َلْم َيُكْن ِفيِه فـََقْد  ،ِإْن َكاَن ِفيِه َما تـَُقوُل فـََقْد اْغَتْبَتهُ  :قَالَ  ؟ِإْن َكاَن ِيف َأِخي َما أَُقولُ 
   .}مسلمرواه {. }بـََهتهُ 

  1173 :الحديث رقم        

ُهما -رومْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
اْلُمْسِلُم َمْن َسَلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه َواْلُمَهاِجُر ِمْن َهَجَر َما نـََهى اللُه {:- َوَسلمَ 
  .}ومسلم وأبو داود البخاريأمحد و  رواه{. }َعْنهُ 

  1174 :الحديث رقم        

          :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْن َأِيب ُهَريـَْرةَ عَ         
ابن و  أبو داودو الرتمذي و  رواه مسلم{ .}ُكل اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ { 

  .}ماجه

  1175 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْن َأِيب ُهَريـْرَةَ عَ         
ِإياُكْم َوالظن فَِإن الظن َأْكَذُب اْلَحِديِث َوَال َتَجسُسوا َوَال َتَحسُسوا َوَال { :- َوَسلمَ 

 .}متفق عليه{. }وَُكونُوا ِإْخَوانًاتـََباَغُضوا 
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  1176 :الحديث رقم        

: - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قـُْلُت لِلنِيب : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـَْها -َعْن َعاِئَشةَ         
ٍد تـَْعِين َقِصريًَة، : َحْسُبَك ِمْن َصِفيَة َكَذا وََكَذا، قَالَ  َلَقْد قـُْلِت َكِلَمًة َلْو  {:فـََقالَ َغيـُْر ُمَسد

َما ُأِحب أَني َحَكْيُت : َوَحَكْيُت لَُه إِْنَسانًا، فـََقالَ : قَاَلتْ  .ُمزَِجْت ِبَماِء اْلَبْحِر َلَمَزَجْتهُ 
  .}حسن صحيح: وقال األلباين يف حتقيق رياض الصاحلني رواه أبو داود{. }ِإْنَسانًا َوَأن ِلي َكَذا وََكَذا

  1177 :الحديث رقم        

        :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن اْلُمْستَـْورِدِ         
ُكِسَي ثـَْوبًا ِبَرُجٍل َمْن َأَكَل ِبَرُجٍل ُمْسِلٍم َأْكَلًة فَِإن اللَه ُيْطِعُمُه ِمثْـَلَها ِمْن َجَهنَم، َوَمْن  {

ُمْسِلٍم فَِإن اللَه َيْكُسوُه ِمثْـَلُه ِمْن َجَهنَم، َوَمْن قَاَم ِبَرُجٍل َمَقاَم ُسْمَعٍة َورِيَاٍء فَِإن اللَه 
صحيح : وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة أمحدرواه {. }يـَُقوُم ِبِه َمَقاَم ُسْمَعٍة َورِيَاٍء يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

  .}مبجموع طرقه، وصححه يف صحيح اجلامع

  1178 :الحديث رقم        

ُهما -دٍ يْ زَ  نِ بْ  عيدَ سَ  نْ عَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َوِإن َهِذِه الرِحَم  اْلُمْسِلِم ِبَغْيِر َحق،ِإن ِمْن َأْرَبى الربَا اِالْسِتطَالََة ِفي ِعْرِض { :- َوَسلمَ 

أخرجه أبو داود وله {. }َفَمْن َقطََعَها َحرَم اُهللا َعَلْيِه اْلَجنةَ  ،-عز وجل -َشْجَنٌة ِمَن الرْحَمنِ 
 -رضي اهللا عنها -شاهد عند البزار وابن أيب الدنيا من حديث أيب هريرة وعند أيب يعلى من حديث عائشة

 .}ححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيبوص
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  1179 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -ُكنا َمَع َرُسوِل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجابِرَ         
           :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ ْنِتَنٍة، فـََقاَل تـََفَعْت لََنا رِيُح ِجيَفٍة مُ فَارْ  - َوَسلمَ 

رواه أمحد يف مسنده {. }أََتْدُروَن َما َهِذِه الريُح ؟ َهِذِه رِيُح الِذيَن يـَْغَتابُوَن اْلُمْؤِمِنينَ { 
  .}، وحسنه األلباين يف غاية املراموالبخاري يف األدب املفرد بسند حسن

  1180 :مالحديث رق        

ُهَما -َعِن اْبِن ُعَمرَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
َأْسَكَنُه اللُه َرْدَغَة اْلَخَباِل َحتى َيْخُرَج  يِه،َمْن قَاَل ِفي ُمْؤِمٍن َما لَْيَس فِ  {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

أمحد وصححه  وأخرجه أيًضا. صحيح اإلسناد: داود والطرباين والبيهقي واحلاكم وقالأبو  رواه{. }ِمما قَالَ 
   .}صحيح اجلامعيف  األلباين

  1181 :الحديث رقم        

َصلى  - َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -اجلَُْهِين، َعْن  أَبِيهِ  ْبِن أََنسَ  ْبِن ُمَعاذَ  َعْن َسْهلَ         
ِإلَْيِه  -َعز َوَجل  -َمْن َحَمى ُمْؤِمًنا ِمْن ُمَناِفٍق يَِعيُبُه، بـََعَث اللهُ {:قَالَ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

َنُه بِِه َمَلًكا َيْحِمي َلْحَمُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن نَاِر جَ  َهنَم، َوَمْن قـََفا ُمْسِلًما ِبَشْيٍء يُرِيُد َشيـْ
 رواه أمحد وأبو داود،{. }َعَلى ِجْسِر َجَهنَم َحتى َيْخُرَج ِمما قَالَ  -َعز َوَجل  -َحَبَسُه اللهُ 
  .}وحسنه األلباين

  1182 :الحديث رقم        
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أََتْدُروَن { :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْن َأِيب ُهَريـَْرةَ عَ         
: قَالَ  .اْلُمْفِلُس ِفيَنا يَا َرُسوَل اللِه َمْن َال َلُه ِدْرَهَم َوَال ِديَناَر َوَال َمَتاعَ : ؟ قَاُلواَمْن اْلُمْفِلسُ 

اْلِقَياَمِة َمْن يَْأِتي ِبَصَالٍة َوِصَياٍم َوزََكاٍة، َويَْأِتي َقْد َشَتَم ِعْرَض اْلُمْفِلُس ِمْن أُمِتي يـَْوَم 
يَـْقَتص َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه،  يـُْقَعُد فـَ َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَضَرب َهَذا، فـَ

ْبَل أَ  ْن يـُْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخطَايَاُهْم َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناتُُه قـَ
  .}رواه مسلم{. }َفطُِرَح َعَلْيِه، ثُم طُِرَح ِفي الناِر 

  1183 :الحديث رقم        

ِإن { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْن َأِيب ُهَريـْرَةَ عَ         
ن اْلَعْبَد لََيَتَكلُم بِاْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اللِه َال يـُْلِقي َلَها بَاًال يـَْرفـَُعُه اللُه ِبَها َدرََجاٍت، َوإِ 

 أمحدَرَواُه {. }اْلَعْبَد لََيَتَكلُم بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اللِه َال يـُْلِقي َلَها بَاًال يـَْهِوي ِبَها ِفي َجَهنمَ 
  .}الُبَخارِي و 

  1184 :الحديث رقم        

َلما {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ         
َوُصُدورَُهْم، قـُْلُت ُعِرَج ِبي َمَرْرُت ِبَقْوٍم َلُهْم َأْظَفاٌر ِمْن ُنَحاٍس َيْخِمُشوَن ُوُجوَهُهْم 

َهُؤالِء الِذين يَْأُكُلوَن ُلُحوَم الناِس َويـََقُعوَن ِفي : َمْن َهُؤالِء يَا ِجْبرِيُل ؟ قَالَ : ِلِجْبرِيلَ 
  .}والبيهقي، وحسنه ابن حجر، وصححه األلباين أبو داودأمحد و رواه { }َأْعَراِضِهمْ 

  1185 :الحديث رقم        
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َهاَرِضَي اللُه  - َعْن َأْمسَاَء بِْنِت يَزِيَد اْألَْنَصارِيةِ          َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  - َعنـْ
َفِخَيارُُكِم الِذيَن ِإَذا رُُءوا : بـََلى، قَالَ : ؟ قَاُلوا َأال ُأْخِبرُُكْم ِبِخَيارُِكمْ { :-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
َفِشَرارُُكُم اْلُمْفِسُدوَن بـَْيَن : بـََلى، قَالَ : ؟ قَاُلواَلى، َأال ُأْخِبرُُكْم ِبِشَرارُِكمْ ذُِكَر اللُه تـََعا

وقال  ،أخرجه البخاري يف األدب املفرد{ .}األِحبِة اْلَمشاُءوَن بِالنِميَمِة اْلَباُغوَن اْلبـَُرآَء اْلَعَنتَ 
  .}حديث حسن: -رمحه اهللا - األلباين

  1186 :ث رقمالحدي        

َوَقَف َعَلى  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َفَسَكُتوا، فَـَقاَل َذِلَك َثَالَث : ؟ قَالَ  َأَال ُأْخِبرُُكْم ِبَخْيرُِكْم ِمْن َشرُكمْ { :أُنَاٍس ُجُلوٍس فـََقالَ 
رُُكْم َمْن يـُْرَجى : بـََلى يَا َرُسوَل اللِه، َأْخِربْنَا ِخبَْريِنَا ِمْن َشرنَا، قَالَ : َمراٍت، فـََقاَل َرُجلٌ  َخيـْ

ُرُه َوَال يـُْؤَمُن َشرهُ  ُرُه َويـُْؤَمُن َشرُه، َوَشرُكْم َمْن َال يـُْرَجى َخيـْ : رواه الرتمذي، وقال األلباين{. }َخيـْ
  .}مشكاة املصابيح: انظر. حديث صحيح

  1187 :الحديث رقم        

َها -َعْن َأْمسَاَء بِْنِت يَزِيدَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
 .}ِفي اْلِغيَبِة َكاَن َحقا َعَلى اللِه َأْن يـُْعِتَقُه ِمَن النارَمْن َذب َعْن َلْحِم َأِخيِه { :- َوَسلمَ 

رضي اهللا  -ورواه الرتمذي عن أيب الدرداءوصححه األلباين يف صحيح اجلامع، . إسناده حسنرواه اإلمام أمحد ب{
  . }حسن حديث: وقال .}من رد عن عرض أخيه رد اهللا عن وجهه النار يوم القيامة {:بلفظ -عنه

  1188 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهما -مانِ يَ الْ  نِ بْ  ُحَذيـَْفةَ  َعنْ         
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   .}مسلمو محد رواه أ{. }ال َيْدُخُل اْلَجنَة َنمامٌ  {:يـَُقولُ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}الرتمذيو بو داود أو البخاري و محد أ رواه{. }تَيْدُخُل اْلَجنَة قتاال  {:ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         

  1189 :الحديث رقم        

ْرَداءِ  َعنْ          هِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - َأِيب الدمَ  -قَاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل -:   
بـََلى يَا َرُسوَل اللِه : قَاُلوا ؟ة َدرََجِة الصَياِم َوالصَالِة َوالصَدقَ َأَال ُأْخِبرُُكْم بَِأْفَضَل ِمْن  {

َفَساُد َذاِت اْلبَـْيِن هي اْلَحاِلَقُة، َال َأُقوُل إنها َتْحِلُق فان َ ِإْصَالُح َذاِت اْلبَـْيِن، : قَالَ 
ابن : وأخرجه أيًضا. صحيح: لرتمذى، وقالأخرجه أمحد، وأبو داود، وا { .}الشْعَر، َوَلِكْن َتْحِلُق الدينَ 

   .}صحيح اجلامع ويف غاية املرام : حبان، وصححه األلباين يف

  1190 :الحديث رقم          

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - امِ و عَ الْ  نِ بْ  رَ يْـ بَـ الز   نِ عَ         
َلُكُم اْلَحَسُد، َواْلبَـْغَضاُء ِهَي اْلَحاِلَقةُ { :- َوَسلمَ  بـْ الَ َأُقوُل َتْحِلُق  َدب ِإلَْيُكْم َداُء األَُمِم قـَ

الشْعَر، َوَلِكْن َتْحِلُق الديَن َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َال َتْدُخُلوا اْلَجنَة َحتى تـُْؤِمُنوا، َوالَ 
َنُكمْ تـُْؤِمُنوا َحتى َتَحابوا،  رواه { .}َأَفال أُنـَبُئُكْم َأظُنُه ِبَما يـَْثُبُت َلُكْم َأْفُشوا السالَم بـَيـْ

يف ختريج مشكاة املصابيح ويف صحيح الرتغيب  -رمحه اهللا -وقال .وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي الرتمذي
  .}حسن لغريه: والرتهيب

  1191 :الحديث رقم         

ُهَما -اْبِن عباسَ  َعنِ         ِبَقْربيِن  -ِه َسلمَ َصلى اللـُه َعَليْ  - َمر النِيب : قَالَ  - َرِضَي اللـُه َعنـْ
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بَاِن ِفي َكِبيٍر، َأما َأَحُدُهَما َفَكاَن َال َيْسَتِتُر ِمَن اْلبَـْوِل، { :فـََقالَ  بَاِن، َوَما يـَُعذ ُهَما لَيـَُعذِإنـ
، َفَأَخَذ َجريدًة رِْطَبًة َفَشقَها ِنْصَفني فـََغَرَز ِيف ُكل قـَْربٍ َفَكاَن َيْمِشي بِالنِميَمةِ  َوَأما اآلَخرُ 

ُهَما َما لَـْم يـَْيَبَسا: فـََقالَ . لِـَم فـََعْلَت َهَذا يَا َرُسوَل اهللا؟: فـََقاُلوا. َواِحَدةً   .}َلَعلُه ُيَخفُف َعنـْ
  }والنسائيرواه البخاري ومسلم {

  1192 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
  .}مسلمرواه {. }َأالَ أُنـَبُئُكْم َما اْلَعْضُه ؟ ِهَي النِميَمُة اْلَقاَلُة بـَْيَن الناس{ :- َوَسلمَ 

  1193: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
 نـَْقُل اْلَحِديِث ِمْن بـَْعضِ : قَالَ . اللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ : ؟ قَاُلواأََتْدُروَن َما اْلَعْضُه { :- َوَسلمَ 

نَـُهمْ    .}رواه البخاري يف األدب املفرد ورواه مسلم يف صحيحه{. }الناِس ِإَلى بـَْعٍض لِيـُْفِسَد بـَيـْ

  1194 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبةَ  َعنِ         
وََكرَِه َلُكْم  ،َوَهاتِ  َوَمَنعاً  ،َوَوْأَد اْلبَـَناتِ  ،ِإن اللَه َحرَم َعَلْيُكْم ُعُقوَق اْألُمَهاتِ { :- َوَسلمَ 

  .}رواه البخاري{. }َوِإَضاَعَة اْلَمال ،وََكثْـَرَة السَؤالِ  ،ِقيَل َوقَالَ 
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ْسَالِمَيةُ  قُ َال خْ ْألَ اَ    ةِ م اْألُ  حِ َال صْ ي إِ فِ  اهَ رُ وْ دَ وَ  اْإلِ
  

الِذيَن يـُْنِفُقوَن ِفي السراِء َوالضراِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن  :قال تعاىل        
  .}سورة ال عمران{)  134(الناِس َواللُه ُيِحب اْلُمْحِسِنيَن 

  .}83.سورة البقرة{َوُقوُلوا لِلناِس ُحْسًنا  :وقال تعاىل        

ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالِتي  :وقال تعاىل        
سورة {) 125(ِهَي َأْحَسُن ِإن رَبَك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضل َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 

  .}يوسف

َوَال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَال السيَئُة اْدَفْع بِالِتي ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الِذي  :وقال تعاىل        
َنُه َعَداَوٌة َكأَنُه َوِلي َحِميٌم  َنَك َوبـَيـْ َوَما يـَُلقاَها ِإال الِذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقاَها ِإال  )34(بـَيـْ

   .}ؤمنونسورة امل{ )35(ُذو َحظ َعِظيٍم 

سورة {) 96(اْدَفْع بِالِتي ِهَي َأْحَسُن السيَئَة َنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيِصُفوَن  :وقال تعاىل        
  .}املؤمنون

نَـُهْم ِإن  :وقال تعاىل         َزُغ بـَيـْ َوُقْل لِِعَباِدي يـَُقوُلوا الِتي ِهَي َأْحَسُن ِإن الشْيطَاَن يـَنـْ
ْنَساِن َعُدوا ُمِبيًنا    .}سورة االسراء{) 53(الشْيطَاَن َكاَن ِلْإلِ

سورة {) 24(َوُهُدوا ِإَلى الطيِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإَلى ِصَراِط اْلَحِميِد  :وقال تعاىل        
  .}احلج
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َوِعَباُد الرْحَمِن الِذيَن َيْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم  :وقال تعاىل        
  .}سورة الفرقان{) 63(اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما 

سورة {) 199(ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن  :وقال تعاىل        
  .}االعراف

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن  :وقال تعاىل         َوالِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْإلِ
  .}رسورة الشورى{) 37(

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُروَن  :وقال تعاىل          )90(َويـَنـْ
ُقُضوا اْألَْيَماَن بـَْعَد تـَوِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللَه َعلَ  ْيُكْم  َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللِه ِإَذا َعاَهْدُتْم َوَال تـَنـْ

  .}سورة النحل{) 91(للَه يـَْعَلُم َما تـَْفَعُلوَن َكِفيًال ِإن ا

َال ُيِحب اللُه اْلَجْهَر بِالسوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإال َمْن ظُِلَم وََكاَن اللُه  :وقال تعاىل        
  .}سورة النساء{) 148(َسِميًعا َعِليًما 

َر َمْمُنونٍ  :وقال تعاىل         سورة {) 4(َوِإنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  )3( َوِإن َلَك َألَْجًرا َغيـْ
  .}القلم

  1195 :الحديث رقم        

        :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ هُ  ٍيب أَ  نْ عَ         
: األدب املفرد، واحلاكم وقال: البخاري يفورواه  أمحد، رواه{. }قِ َال خْ اْألَ  مَ ارِ كَ بُعِثُت ألُتمَم مَ ا إنمَ { 

  . }صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب، وصححه األلباين
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  .}قِ َال خْ اْألَ  حَ الِ صَ {:ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         

  1196 :الحديث رقم        

ْرَداءِ َعْن َأِيب          قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - الد : ِيبمَ  -مسَِْعُت النه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- 
َقُل ِمْن ُحْسِن اْلُخُلِق َوِإن َصاِحَب ُحْسِن {:يـَُقولُ  َما ِمْن َشْيٍء يُوَضُع ِفي اْلِميَزاِن أَثـْ

ُلُغ ِبِه َدرََجَة َصاِحِب الصْوِم َوال ، أخرجه اإلمام الرتمذي بسند صحيح{ .}صالةاْلُخُلِق لََيبـْ
  .}وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ويف صحيح الرتمذي

  1197 :الحديث رقم        

ْرَداءِ          َكَذِلَك َقالَ   -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب الد : ِيبه َعَلْيِه  -مسَِْعُت النى اللَصل
َقُل ِمْن ُحْسِن اْلُخُلِق، وَ َما {:يـَُقولُ  -َوَسلمَ   ضُ غِ بْ يُـ  اهللاَ  ن أَ ِمْن َشْيٍء يُوَضُع ِفي اْلِميَزاِن أَثـْ

أخرجه الرتمذي، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ويف صحيح اجلامع، { .}يءَ ذِ بَ الْ  شَ احِ فَ الْ 
  .}صحيح على ضعف سنده: وقال يف مشكاة املصابيح

  1198: الحديث رقم        

           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
محد والرتمذي رواه أ{. }َوِخَيارُُكْم ِخَيارُُكْم لِِنَساِئِهمْ  ،َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَمانًا َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا{ 
هذا حديث صحيح ومل خيرج يف الصحيحني : وقال احلاكم. حديث أيب هريرة هذا حديث حسن صحيح: وقال

  .}رضي اهللا عنها -وصحح األلباين رواية عائشة ، ورواه أبو داودوهو صحيح على شرط مسلم

  1199 :الحديث رقم        
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َصلى الله َعَلْيِه  - َسأَْلُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - ْبِن ِمسَْعانَ  َعِن النـواسَ         
اْلِبر ُحْسُن اْلُخُلِق، َواِإلْثُم َما َحاَك ِفي َصْدِرَك، وََكرِْهَت  {:َعِن اْلِرب َواِإلمثِْ فـََقالَ  - َوَسلمَ 

  .}الرتمذيو مسلم و محد أرواه { . }َأْن َيطِلَع َعَلْيِه الناسُ 

  1200 :رقمالحديث         

َصلى اللُه َعَلْيِه  - ملَْ َيُكْن َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْمرٍو ْبنِ اللِه  َعْبدِ  َعنْ         
محد أرواه { .}ِإن ِمْن ِخَيارُِكْم َأَحاِسَنُكْم َأْخالقًا{:فَاِحًشا َوال ُمتَـَفحًشا، وََكاَن يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

  .}مسلمو  البخاريو 

  1201 :الحديث رقم        

ْرَداءِ          قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب الد : ِيبمَ  -مسَِْعُت النه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- 
َقُل ِمْن ُحْسِن اَْلُخُلقِ {:يـَُقولُ  والرتمذي  ،أَبُو َداُودَ محد و رواه أ{ .}َما ِمْن َشْيٍء ِفي اَْلِميَزاِن أَثـْ

  .}وصححه األلباين واللفظ له

  1202 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ُسِئَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َوُسِئَل َعْن َأْكَثِر َما  .َوُحْسُن اْلُخُلقِ تـَْقَوى اللِه  {:َعْن َأْكَثِر َما يُْدِخُل الناَس اْجلَنَة فـََقالَ 

 .}رواه أمحد والرتمذي، وابن ماجه، وحسنه األلباين{. }اْلَفُم َواْلَفْرجُ  :يُْدِخُل الناَس الناَر فـََقالَ 

  1203 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  - َرُسوُل اللهِ قَاَل : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِإنُكْم َلْن َتَسُعوا الناَس بَِأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن َيَسُعُهْم ِمْنُكْم َبْسُط اْلَوْجِه َوُحْسُن  {:- َوَسلمَ 

حسن  :لشيخ األلباينوقال اورواه احلاكم،  ،رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن جيد{ .}اْلُخُلقِ 
  .}لغريه

  1204 :الحديث رقم        

ُهما -ْبِن َعْبِد اللهِ  َعْن َجاِبرَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعنـْ
َرَبُكْم ِمني َمْجِلًسا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم {:- َوَسلمَ  َأْخالقًا، ِإن َأَحبُكْم ِإَلي َوَأقـْ

ُقوَن اْلُمتَـَفْيِهُقو  ْرثَاُروَن اْلُمَتَشدي َمْجِلًسا يـَْوَم اْلِقَياَمِة الثـَوأَبـَْعدَُكْم ِمن َغَضُكْم ِإَلي  .نَ َوأَبـْ
ِقَني، َفَمِن اْلُمتَـَفْيِهُقوَن ؟ قَالَ ! يَا َرُسوَل اللهِ : قَاُلوا ْرثَارِيَن َواْلُمَتَشدَنا الثـ  :َقْد َعَرفـْ

 .}يف السلسة الصحيحة األلباين وحسنهورواه الطرباين، احلديث صحيح عند الرتمذي، {. }اْلُمَتَكبـُرونَ 

  1205 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك   -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َجابِرَ         
} ُئوَن  ِإني َمْجِلًسا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم َأْخالقًا، اْلُمَوطَوَأقْـَرَبُكْم ِمن ُكْم ِإَليَأَحب

َغَضُكْم ِإَلي َوأَبـَْعدَُكْم ِمني َمْجِلًسا يـَْوَم اْلِقَيا َمِة َأْكَنافًا، الِذيَن يَْأَلُفوَن َويـُْؤَلُفوَن، َوِإن أَبـْ
ُقوَن، اْلُمتَـَفْيِهُقونَ الثـْرثَارُ  بو نعيم وهو صحيح ه الطرباين يف املعجم والبيهقي وأروا{. }وَن، اْلُمَتَشد
  .}السلسلة الصحيحة: انظر. بشواهده

  1206 :الحديث رقم        
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َها - ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ                  :-َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
ورواه ابن حبان يف  ،بو داودرواه أ{ .}ِإن اْلُمْؤِمَن لَُيْدِرُك ِبُحْسِن ُخُلِقِه َدرََجَة الصاِئِم اْلَقاِئمِ { 

، وصحح األلباين سنده يف ختريج مشكاة املصابيح، وصححه  صحيح على شرطهما :واحلاكم وقال ،صحيحه
  .}ويف صحح الرتغيب والرتهيبكذلك يف صحيح أيب داود 

  1207 :الحديث رقم        

َع النِيب  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  - َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدهِ  َعنْ          َصلى اللُه  -أَنُه مسَِ
َرِبُكْم ِمني َمْجِلًسا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َأال ُأْخِبرُُكْم بَِأَحبُكْم ِإَلى اللِه، { :يـَُقولُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  ؟   َوَأقـْ

َأْحَسُنُكْم : قَالَ  ،نـََعْم يَا َرُسوَل اللهِ : َفَسَكَت اْلَقْوُم، َفَأَعاَدَها َمرتـَْنيِ َأْو َثالثًا، فـََقاَل اْلَقْومُ 
  .}أمحد والبخاري والرتمذيرواه {. }ُخُلًقا

  1208 :الحديث رقم        

ُهما - َجَبلَ  نِ بْ  ْن َأيب َذر ومعاذَ عَ         َصلى اللُه َعَلْيِه  -أن َرسوَل اهللاِ : -َرِضَي اُهللا َعنـْ
اتِق اهللا َحيُثَما ُكْنَت، وأَْتِبِع السيَئَة الَحَسَنَة َتمُحَها، وَخاِلِق الناَس ِبُخُلٍق  {:قالَ  - َوَسلمَ 
ِمذي وقال{. }َحَسنٍ  َسخِ حَ : رواه الرتوحسنه األلباينَحَسٌن َصحيحٌ : ديٌث َحسٌن، ويف بعِض الن ،{.  

  1209 :الحديث رقم        

أَبَا َذر  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َلِقَي َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن أََنسٍ         
َعَلْيَك : بـََلى يَا َرُسوَل اللِه، قَالَ : ؟ قَالَ َخْصَلتَـْينِ  يَا أَبَا َذر، َأال َأُدلَك َعَلى {:فـََقالَ 
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. }ِبُحْسِن اْلُخُلِق َوطُوِل الصْمِت، فـََوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َما َتَجمَل اْلَخالِئُق ِبِمْثِلِهَما
  .}وحسنه األلباين يف صحيح اجلامعوأبو يعلى والطرباين والبيهقي، رواه الشعيب {

  1210 :الحديث رقم        

ْرَداءِ          َرسوَل اهللاِ  - َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب الد مَ  -أنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل - 
َوَمْن ُحرَِم َحظُه ِمَن الرْفِق ، َمْن ُأْعِطَي َحظُه ِمَن الرْفُق فـََقْد ُأْعِطَي َحظُه ِمْن الَخْيرِ {:قالَ 

َقُل ِمْن ُحْسِن اْلُخُلق ،الخير ُحرَِم َحظُه ِمنَ  َوَأن اهللاَ ، َما ِمْن َشْيٍء يُوَضُع ِفي اْلِميَزاِن أَثـْ
 .}لباينرواه البخاري يف األدب املفرد وصححه األ{. }يـُْبِغُض اْلَفاِحَش اْلَبِذيءَ 

  1211 :الحديث رقم        

َها -َعاِئَشةَ  مسَِْعتُ : ْبِن ُحمَمٍد، قَالَ  َعِن اْلَقاِسمَ          قَاَل َرُسوُل : تـَُقولُ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َمْن ُأْعِطَي َحظُه ِمَن الرْفُق فـََقْد ُأْعِطَي َحظُه ِمْن َخْيِر {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

َيا نـْ َيا َواآلِخَرةِ  ،َواآلِخَرةِ  الد نـْ ُه ِمَن الدْفِق ُحرَِم َحظُه ِمَن الررواه أمحد وأبو { .}َوَمْن ُحرَِم َحظ
  .}اسناده ضعيف ولكن لعله البأس به يف املتابعات: نعيم، وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة

  1212: الحديث رقم        

ُهما -رومْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ َعِن           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن َرسوَل اهللاِ  -َرِضَي اهللا َعنـْ
َيا{ :قالَ  نـْ ِفيَك َفَال َعَلْيَك َما فَاَتَك ِمَن الد ِحْفُظ َأَمانٍَة، َوِصْدُق َحِديٍث، : َأْرَبٌع ِإَذا ُكن

 .}األلباين يف صحيح اجلامعصححه رواه أمحد، و {. }َوُحْسُن َخِليَقٍة، َوِعفٌة ِفي طُْعَمٍة 

  1213 :الحديث رقم        
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َصلى اهللا  -ُكنا ُجُلوًسا ِعْنَد النِيب : قَالَ  - َرِضَي اهللا َعْنهُ  - ُأَساَمَة ْبن َشرِيكٍ َعْن         
َكَأن َعَلى ُرُؤوِسَنا الرَخَم، َما يـََتَكلُم ِمنا ُمَتَكلٌم، ِإْذ َجاَء نَاٌس ِمَن اَألْعرَاِب   - َعَليه وَسلم

أَيـَها الَناُس، ِإن اللَه َقْد َوَضَع  {:يَا َرُسوَل اِهللا أَْفِتَنا ِيف َكَذا، أَْفِتَنا ِيف َكَذا، فَـَقالَ : فـََقاُلوا
 ِذي َحِرَج َوَهَلكَ  ،َمِن اقْـتَـَرَض ِمْن ِعْرِض َأِخيهِ  َعْنُكُم اْلَحَرَج ِإالقَاُلوا  .َفَذِلَك ال :

َر َداٍء : أَفـََنَتَداَوى يَا َرُسوَل اِهللا ؟ قَالَ  َزَل َلُه َدَواًء َغيـْ نـََعْم، فَِإن اللَه َلْم يـَُنِزْل َداًء ِإال أَنـْ
َفَأي الناِس َأَحب ِإَىل اِهللا يَا َرُسوَل : ، قَاُلوا اْلَهَرمُ  :قَالَ  َما ُهَو يَا َرُسوَل اِهللا ؟: قَاُلوا .َواِحدٍ 

قال اهليثمي . والطرباين يف الكبري رواه احلاكم{. }َأَحب الناِس ِإَلى اِهللا َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا: اِهللا ؟ فـََقالَ 
، وصححه األلباين اته حمتج م يف الصحيحرو : إحتاف اخلرية وقال البوصريي يف. رجاله رجال الصحيح: يف امع

  .}يف صحيح الرتغيب والرتهيب

  1214 :الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          ِصَلُة  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
يَاَر َوَيزِيَداِن ِفي اْألَْعَمارِ الرِحِم، َوُحْسُن اْلُخُلِق، َوُحْسُن  َراِن الد رواه أمحد {.}اْلِجَواِر، يـَُعم

  .}السلسلة الصحيحة: وصحح إسناده األلباين يف

  1215 :الحديث رقم        

 :-َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َأِيب أَُماَمةَ  نْ عَ         
أَنَا زَِعيٌم بِبَـْيٍت ِفي رََبِض اْلَجنِة ِلَمْن تـََرَك اْلِمَراَء َوِإْن َكاَن ُمِحقا، َوبـَْيٍت ِفي َوَسِط {

. }اْلَجنِة ِلَمْن تـََرَك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َمازًِحا، َوبـَْيٍت ِفي َأْعَلى اْلَجنِة ِلَمْن َحُسَن ُخُلُقهُ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

638 

ويف صحيح ، صحيح الرتغيب: وحسنه األلباين يف .السنن الكربى: والبيهقي يف الكبري: والطرباين يفرواه أبو داود  {
  .}ويف السلسة الصحيحة ويف صحيح اجلامع ،يب داودأ

  1216 :الحديث رقم        

         هِ َعِن َرُسوِل  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -ْبِن َأِيب طَاِلبٍ  َعْن َعِليمَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- 
َوجْهُت َوْجِهَي لِلِذي َفَطَر السَماَواِت َواَألْرَض َحِنيًفا  {:أَنُه َكاَن ِإَذا قَاَم ِإَىل الصَالِة قَالَ 

 ِه َربَصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِل اْلَعاَلِميَن َال  َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن، ِإن
َشرِيَك َلُه، َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِميَن، اللُهم أَْنَت اْلَمِلُك، َال ِإلََه ِإال أَْنَت، أَْنَت 

 يـَْغِفُر رَبي َوأَنَا َعْبُدَك، ظََلْمُت نـَْفِسي َواْعتَـَرْفُت ِبَذْنِبي، فَاْغِفْر ِلي ُذنُوِبي َجِميًعا، ِإنُه َال 
الذنُوَب ِإال أَْنَت، َواْهِدِني ِألَْحَسِن اَألْخَالِق َال يـَْهِدي ِألَْحَسِنَها ِإال أَْنَت، َواْصِرْف 
ُر ُكلُه ِفي َيَدْيَك،  َعني َسيئَـَها َال َيْصِرُف َعني َسيئَـَها ِإال أَْنَت، لَبـْيَك َوَسْعَدْيَك، َواْلَخيـْ

َوِإَذا رََكَع  .تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت، َأْستَـْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيكَ  ،ْيَس ِإلَْيَك، أَنَا ِبَك َوِإلَْيكَ َوالشر لَ 
اللُهم َلَك رََكْعُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَلَك َأْسَلْمُت، َخَشَع َلَك َسْمِعي َوَبَصِري َوُمخي  :قَالَ 

اللُهم رَبـَنا َلَك اْلَحْمُد ِمْلَء السَماَواِت َوِمْلَء اَألْرِض : َع قَالَ َوِإَذا َرفَ  .َوَعْظِمي َوَعَصِبي
نَـُهَما، َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بـَْعدُ  اللُهم َلَك َسَجْدُت، : َوِإَذا َسَجَد قَالَ  .َوِمْلَء َما بـَيـْ

َخَلَقُه َوَصورَُه َوَشق َسْمَعُه َوَبَصَرُه،  َوِبَك آَمْنُت، َوَلَك َأْسَلْمُت، َسَجَد َوْجِهي لِلِذي
اللُهم  :ُمث َيُكوُن ِمْن آِخِر َما يـَُقوُل بـَْنيَ التَشهِد َوالتْسِليمِ  .تـََباَرَك اللُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ 

َما َأْسَرْفُت َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِه اْغِفْر ِلي َما َقدْمُت َوَما َأخْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، وَ 
 ُر، َال ِإَلَه ِإالُم َوأَْنَت اْلُمَؤخ ي، أَْنَت اْلُمَقدوالرتمذيمحد أرواه مسلم و {. }أَْنتَ ِمن{. 
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  1217 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -اللهِ  َرُسولُ قاَل  :قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -بِن َمْسُعودٍ  اللهِ  َعْبدِ َعْن         
، َوِإن اْلِبر يـَْهِدي ِإَلى {        :- َوَسلمَ  ْدَق يـَْهِدي ِإَلى اْلِبرالص ْدِق، فَِإنَعَلْيُكْم بِالص

يًقا، َوِإياُكْم َواْلَكذِ  ِه ِصدى ُيْكَتَب ِعْنَد اللُجَل لََيْصُدُق َحتالر ِة، َوِإناْلَجن َب، فَِإن
اْلَكِذَب يـَْهِدي ِإَلى اْلُفُجوِر، َوِإن اْلُفُجوَر يـَْهِدي ِإَلى الناِر، َوِإن الرُجَل لََيْكِذُب َحتى 

 .}مسلمأمحد والبخاري و رواه {. }َكذابُيْكَتَب ِعْنَد اللِه  

  1218 :الحديث رقم        

         هِ : قَالَ  -َعْنهُ َرِضَي اهللا  -َعْن َأِيب َذرمَ  - قاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل-:        
تـََبسُمَك ِفي َوْجِه َأِخيَك َصَدَقٌة َلَك، َوَأْمُرَك بِاْلَمْعُروِف َونـَْهُيَك َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة،  {

َبَصُرَك لِلرُجِل الرِديِء اْلَبَصِر َلَك َوِإْرَشاُدَك الرُجَل ِفي َأْرِض الضالَلِة َلَك َصَدَقٌة، وَ 
َصَدَقٌة، َوِإَماطَُتَك اْلَحَجَر َوالشوَْكَة َواْلَعْظَم َعِن الطرِيِق َلَك َصَدَقٌة، َوِإفْـَراُغَك ِمْن َدْلِوَك 

  .}لرتمذيوصححه األلباين يف صحيح ا وابن حبان وغريمها، يرواه الرتمذ{. }ِفي َدْلِو َأِخيَك َلَك َصَدَقة

  1219 :الحديث رقم        

         هِ : َكَذِلَك قَالَ   -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -اْلِغَفارِي َعْن َأِيب َذرهُ صَ  -قاَل َرُسوُل اللى اللل
رواه {. }ٍه طَْلقٍ جْ وَ بِ  كَ خاَ تـَْلقى أَ  نْ أَ  وْ لَ ًئا، وَ يْ شَ  وفِ رُ عْ المَ  نَ ن مِ رَ قِ حْ ال تَ {:-َعَلْيِه َوَسلمَ 

 .}مسلم وأمحد والرتمذي

  1220 :الحديث رقم        
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ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
أمحد رواه {. }اْلَبِذيءِ لَْيَس اْلُمْؤِمُن بِالطعاِن َوال اللعاِن َوال اْلَفاِحِش َوال  {:- َوَسلمَ 

  .}لباينصحيح على شرط الشيخني، وصححه األ وهو حديثورواه الرتمذي . البخاري يف األدب املفردو 

  1221 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َخَدْمُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  أََنسَ  َعنْ         
َوال  ؟ ِلَم َصنَـْعَتهُ  {:َفَما قَاَل ِيل ُأف َقط، َوَما قَاَل ِلَشْيٍء َصنَـْعُتهُ  ،َعْشَر ِسِننيَ  - َوَسلمَ 

ِس ُخُلًقا، ِمْن َأْحَسِن النا -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -؟ وََكاَن َرُسوُل اللهِ  ِلَم تـَرَْكَتهُ ِلَشْيٍء تـَرَْكُتُه 
َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم،  - َوال َمَسْسُت َخزا َوال َحرِيرًا َوال َشْيًئا َكاَن أَْلَنيَ ِمْن َكف َرُسوِل اللهِ 

 ِيبَوال ِعْطرًا َكاَن َأْطَيَب ِمْن َعَرِق الن مَ  -َوال َمشَْمُت ِمْسًكا َقطُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل -{. 
  .}متفق عليه{

  1222 :الحديث رقم        

ُهَما  -َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو َعْن          َصلى اللُه َعَلْيِه    -ملَْ َيُكْن النِيب   : قَالَ    - َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه {. }َأْحَسَنُكْم َأْخَالقًاِإن ِمْن ِخَيارُِكْم  {:فَاِحًشا َوَال ُمتَـَفحًشا وََكاَن يـَُقولُ    - َوَسلمَ 

   . }البخاري

  1223 :الحديث رقم        

َها -َعْن َعاِئَشةَ          ِإَذا بـََلَغُه  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َكاَن النِيب : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َواٍم  {:َكَذا وََكَذا، َوَلِكْن يـَُقولُ   :َما بَاُل ُفالٍن يـَُقولُ : َعِن الرُجِل الشْيَء ملَْ يـَُقلْ  َما بَاُل َأقـْ
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وقال  .ويف صحيح أيب داود أبو داود والبيهقي، وصححه األلباين يف صحيح اجلامعرواه {. }يـَُقوُلوَن َكَذا وََكذ
  .}صحيح على شرط الشيخني: الوادعي

  1224 :الحديث رقم        

َها َرِضَي اللهُ  -َعْن َعاِئَشةَ          َصلى اللُه  -َما َضَرَب َرُسوُل اللهِ  {:قَاَلتْ َكَذِلَك  - َعنـْ
َأَحًدا ِمْن ِنَسائِِه َقط، َوال َضَرَب َخاِدًما َلُه َقط، َوال َضَرَب بَِيِدِه َشْيًئا َقط  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

تَـَقَم لِنَـْفِسِه ِإال َأْن َوَما نِي ،- َعز َوَجل  -ِإال َأْن ُيَجاِهَد ِفي َسِبيِل اللهِ  َل ِمْنُه َشْيٌء َقط فَانـْ
يَـْنَتِقُم َلَها، َوَما ُخيـَر َرُسوُل اللهِ  - َعز َوَجل  -تـُْنتَـَهَك َمَحارُِم اللهِ  َصلى اللُه َعَلْيِه  - فـَ

بـَْيَن َأْمَرْيِن َقط َأَحُدُهَما أَْيَسُر ِمَن اآلَخِر ِإال اْخَتاَر أَْيَسَرُهَما ِإال َأْن َيُكوَن ِإْثًما،  -َوَسلمَ 
َعَد الناِس ِمْنهُ    .}مسلم والرتمذي وأبو داودمالك وأمحد والبخاري و رواه {.  }فَِإَذا َكاَن ِإْثًما َكاَن أَبـْ

  1225 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َما رَأَْيُت َرُسوَل اللهِ {:َكَذِلَك قَاَلتْ   - َرِضَي اللُه َعنـَْها - َعْن َعاِئَشةَ         
َما َلْم يـُْنتَـَهْك ِمْن َمَحارِِم اللِه تـََعاَلى َشْيٌء،  ُمْنَتِصًرا ِمْن َمْظَلَمٍة ظُِلَمَها َقط  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

ُتِهَك ِمْن َمَحا ِهْم ِفي َذِلَك َغَضًبا، َوَما ُخيـَر بـَْيَن َأْمَرْيِن فَِإَذا انـْ ِه َشْيٌء َكاَن ِمْن َأَشدرِِم الل
 .}البخاري ومسلم  وأبو داودو مالك وأمحد رواه {. }ِإال اْخَتاَر أَْيَسَرُهَما َما َلْم َيُكْن َمْأَثًما

  1226 :الحديث رقم        
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َها - َسأَْلُت َعاِئَشةَ : ْبِن ِهَشاٍم قَالَ  َعْن َسْعدَ                         َعْن ُخُلِق َرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه أمحد والبخاري يف األدب املفرد، {. }َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآنَ  {:فـََقاَلتْ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

  .}صحيح لغريه:  صحيح األدب املفردصحيح اجلامع، وقال يف: لباين يفورواه أبو داود وابن ماجة، وصححه األ

  1227 :الحديث رقم        

َها -َعْن أُم اْلُمْؤِمنَني اْلُكْربى َخِدَجيةَ          َصلى اللُه  - َوِهَي تـَُواِسي الِنَيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُيْخزِيَك اللُه أََبًدا، ِإنَك لََتِصُل الرِحَم، َوَتْحِمُل اْلَكل، َكال، َواللِه َما {:-َعَلْيِه َوَسلمَ 

 ْيَف، َوتُِعيُن َعَلى نـََواِئِب اْلَحقرواه البخاري من حديث {. }َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوَم، َوتـَْقِري الض
  .}طويل

  1228 :الحديث رقم        

         هِ ِيل قاَل : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب َذرمَ  -َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل-:      
 } َأْمِرَك َوَعالنَِيِتِه، َوِاذا َأَسْأَت فََأْحِسْن، َوال َتْسأََلن ِه تـََعالى في ِسرُأْوِصْيَك بِتَـْقَوى الل

نَـْينِ ُطك، وْ سَ  طَ قَ ، وإْن سَ َأَحَدًا َشْيَئاً  رواه أمحد،  { .}َوال تـَْقِبْض َأَمانًَة، َوال تـَْقِض بـَْيَن ِاثـْ
  .}وحسنه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع

  1229 :الحديث رقم        

فـَتَـَناَوَلُه الناُس، قَاَم أَْعَراِيب فـََباَل ِيف اْلَمْسِجِد : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 ِيبمَ  - فـََقاَل َهلُُم النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَدُعوُه، َوَهرِيُقوا َعَلى بـَْوِلِه َسْجًال ِمْن َماٍء َأْو {:-َصل

َعُثوا ُمَعسرِينَ  ي والنسائي أخرجه أمحد والبخار {. }َذنُوبًا ِمْن َماٍء، فَِإنَما بُِعْثُتْم ُمَيسرِيَن، َوَلْم تـُبـْ
  .}وابن خزمية



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

643 

فـََباَل ِفيِه، فـََوَثَب  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن أَْعرَابِيا أََتى َمْسِجَد النِيب : َوِيف رَِوايَةٍ         
 ِيبمَ  - إِلَْيِه َرُجٌل، فـََقاَل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَدَعا ِبَدْلٍو ِمْن : الَ ، قَ َدُعوُه َال تـُْزرُِموهُ { :-َصل ُمث

  .}َماٍء، َأْو ِسَجاٍل ِمْن َماٍء َفَصبُه َعَلْيه

  1230: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن اْمرَأًَة َعَرَضْت لَِرُسوِل اللهِ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  - أََنسٍ  َعنْ         
يَا أُم  {:يَا َرُسوَل اللِه، ِإن ِيل إِلَْيَك َحاَجًة، فـََقالَ : اْلَمِديَنِة فـََقاَلتْ ِيف طَرِيٍق ِمْن طُُرِق 

فـََقَعَد : فـََفَعَلْت، قَالَ : ، قَالَ اْجِلِسي ِفي َأي ِسَكِك اْلَمِديَنِة ِشْئِت، َأْجِلُس ِإلَْيكِ  ُفالٍن،
  .}رواه مسلم وأبو داود{. }ىت َقَضْت َحاَجتَـَهاحَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ 

  

  انِ يمَ اْإلِ  نَ مِ  اءُ يَ حَ لْ اَ 

ِإن َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي النِبي فـََيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َواللُه َال َيْسَتْحِيي ِمَن  :قال تعاىل        
  .}53. سورة األحزاب{اْلَحق َوِإَذا َسأَْلُتُموُهن َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهن ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب 

َعَم اللُه  :وقال تعاىل         َعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َوِإْذ تـَُقوُل لِلِذي أَنـْ َعَلْيِه َوأَنـْ
َزْوَجَك َواتِق اللَه َوُتْخِفي ِفي نـَْفِسَك َما اللُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى الناَس َواللُه َأَحق َأْن 

  .}37. حزابسورة األ{َتْخَشاُه 
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َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإن أَِبي َيْدُعوَك  :قال تعاىلو         
   .}25. سورة القصص{لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا 

  1231: الحديث رقم        

ُهَما -َعِن اْبِن ُعَمرَ          ِإن  {:-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
يَماَن ُقرِنَا َجِميًعا، فَِإَذا رُِفَع َأَحُدُهَما رُِفَع اْآلَخُر  رواه األلباين يف ختريج مشكاة {. }اْلَحَياَء َواْإلِ

  .}صحيح علي شرط الشيخني: املصابيح وقال

  1232: الحديث رقم        

ُهما -َعباسَ  اْبنِ  نِ عَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعنـْ
ْسَالِم اْلَحَياءُ { ابن ماجة وصححه األلباين مبجموع طرقه رواه {. }ِإن ِلُكل ِديٍن ُخُلًقا َوِإن ُخُلَق اْإلِ

   .}يف السلسلة الصحيحة

  1233: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
رواه { .}قاً َال خْ أَ  مْ هُ نُـ اسِ حَ ي أَ تِ م أُ  ارُ يَ خِ وَ  ،ونَ قُ هِ يْ فَ تَـ مُ الْ  ونَ قُ د شَ تَ مُ لْ ا ونَ ارُ ثَ رْ ي الثـ تِ م أُ  ارُ رَ شِ {

  .}وصحيح األدب املفرد  ،صحيح اجلامع: انظر .حسنحديث : األلباين املفرد، وقالالبخاري يف األدب 

  1234: الحديث رقم        

أَنُه  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اهللا َعْنهُ  -ُحَصْنيٍ  ِعْمرَاَن ْبنِ َعْن         
ُر ْبُن َكْعبٍ  .ِبَخْيرٍ اْلَحَياُء َال يَْأِتي ِإال {: قَالَ  َأن ِمْنهُ : ِإنُه َمْكُتوٌب ِيف احلِْْكَمةِ : فـََقاَل ُبَشيـْ
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ُثَك َعْن َرُسوِل الّلهِ : فـََقاَل ِعْمرَانُ . َوقَارَا َوِمْنُه َسِكيَنةً  مَ  -ُأَحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللُثِين  -َصل َوُحتَد
  .}رواه البخاري ومسلم{ .}َعْن ُصُحِفَك؟

ٌر ُكلهُ {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل الّلهِ : مَ لِ سْ مُ لِ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ           .اْلَحَياُء َخيـْ
رٌ : َأْو قَالَ : قَالَ   .}اْلَحَياُء ُكلُه َخيـْ

  1235: الحديث رقم        

ُهَما -َعِن اْبِن ُعَمرَ           ياءُ حَ لْ اَ { :قَاَل النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
  .}البخاري ومسلم{ .}انِ يمَ اْإلِ  نَ مِ 

  1236: الحديث رقم        

         ْيِثيُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َواِقٍد اللهِ قَاَل : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعَلْيِه  -َرُسوُل اللى اللَصل
َبَل اثـَْناِن ِإَىل  - َوَسلمَ  َبَل نـََفٌر َثالثٌَة، َفأَقـْ َنَما ُهَو َجاِلٌس ِيف اْلَمْسِجِد َوالناُس َمَعُه، ِإْذ أَقـْ بـَيـْ

َصلى  -َلى َرُسوِل اللهِ َوَذَهَب َواِحٌد، فـََوقـََفا عَ : قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اللهِ 
، َفَأما َأَحُدُمهَا فـَرََأى فـُْرَجًة ِيف اْحلََلَقِة َفَجَلَس ِفيَها، َوأَما اآلَخُر َفَجَلَس -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

        :قَالَ  - َلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه عَ  -َخْلَفُهْم، َوأَما الثاِلُث َفَأْدبـََر َذاِهًبا، فـََلما فـَرََغ َرُسوُل اللهِ 
َأال ُأْخِبرُُكْم َعِن النـَفِر الثالثَِة ؟ َأما َأَحُدُهْم فََأَوى ِإَلى اللِه َفآَواُه اللُه، َوَأما اآلَخُر {

مالك وأمحد  واهر {. }فَاْسَتْحَيا فَاْسَتْحَيا اللُه ِمْنُه، َوَأما اآلَخُر فََأْعَرَض فََأْعَرَض اللُه َعْنهُ 
 .}والرتمذي البخاري ومسلمو 

  1237: الحديث رقم        
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َصلى اللُه  - ن َرُجال قَاَل لَِرُسوِل اللهِ أ - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يدِ زْ اْألَ  زيدَ يَ  نِ بْ  يدَ عِ سَ  نْ عَ         
َكَما َتْسَتِحي  -َعز َوَجل  -اللهِ ُأوِصيَك َأْن َتْسَتِحَي ِمَن  {:َأْوِصِين؟ قَالَ : - َعَلْيِه َوَسلمَ 

الطرباين يف املعجم و   ،البيهقي يف شعب اإلميان، و رواه أمحد يف الزهد{. }رَُجال ِمْن َصاِلِحي قـَْوِمكَ 

   .}الصحيحةالسلسلة صححه األلباين يف و  ،الكبري

  1238: الحديث رقم        

قَاَل : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َمْسُعْوٍد ُعقَبة بِن َعْمرٍو األَْنَصارِي الَبْدرِي  َعْن َأيب        
ِة األُوَلى{ :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسْوُل اهللاِ  بـُوا َأدَرَك الَناُس ِمن َكَالِم النِمم ِإذا  :ِإن

  .}البخاري هروا{. }َلم َتسَتْحِي فاْصَنْع َما ِشئتَ 

  1239: الحديث رقم        

ُهما -َعْن َعْبِد اللِه بِن ُعَمر          -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َصلى اللُه َعَلْيِه  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  ،َمر َعَلى َرُجٍل ِمْن اْألَْنَصاِر َوُهَو يَِعُظ َأَخاُه ِيف اْحلََياءِ 

يَمانِ {:- َوَسلمَ    .}ومسلم البخاريمالك و رواه {. }َدْعُه فَِإن اْلَحَياَء ِمْن اْإلِ

  1240: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
ِإنا لََنْسَتْحِىي َواحلَْْمُد  ،قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللهِ  :قَالَ . اْسَتْحُيوا ِمَن اللِه َحق اْلَحَياءِ {:- َوَسلمَ 

َأْن َتْحَفَظ الرْأَس َوَما  ،َوَلِكن اِالْسِتْحَياَء ِمَن اللِه َحق اْلَحَياءِ  ،لَْيَس َذاكَ : قَالَ . لِلهِ 
َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة تـََرَك زِيَنَة  ،َوتـََتذَكَر اْلَمْوَت َواْلِبَلى ،َوَتْحَفَظ اْلَبْطَن َوَما َحَوى ،َوَعى
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َيا نـْ اْلَحَياءِ  ،الد ِه َحقخ رواه الرتمذي، وحسنه الشي{. }َفَمْن فـََعَل َذِلَك فـََقِد اْسَتْحَيا ِمَن الل
مذي األلباين يف صحيح الرت{.   

  1241: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - النِيب قَاَل يل  :الَ قَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْبِد اْلَقْيسِ  َأْشَجعَ  نْ عَ         
َجْبال ُجِبْلُت َعَلْيِه َأْو : ، قَالَ ِإن ِفيَك ُخُلَقْيِن ُيِحبـُهَما اللُه، اْلِحْلُم َواْلَحَياءُ  {:- َوَسلمَ 

احلَْْمُد لِلِه الِذي َجبَـَلِين َعَلى ُخُلَقْنيِ : قَالَ  .َبْل َجْبال ُجِبْلَت َعَلْيهِ : ُخُلًقا ِمين ؟ قَالَ 
يف صحيح  صححه األلباينرواه أمحد والبخاري يف األدب املفرد، ورواه النسائي وابن حبان، و { .}َأَحبـُهَما اللهُ 

  .}األدب املفرد

  1242: الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
. }َواْلَجَفاُء ِفي النار ،َواْلَبَذاُء ِمَن اْلَجَفاءِ  ،َواِإليَماُن ِفي اْلَجنةِ  ،اْلَحَياُء ِمَن اِإليَمانِ {
مذي وابن ماجهأمحد و رواه { حه األلباين الرتوصح{.  

  1243: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َكاَن النِيب  {:قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يرِ دْ اخلُْ  يدٍ عِ سَ َعْن َأِيب         
رواه أمحد {  . }َوِإَذا َكرَِه َشْيًئا ُعِرَف ِفي َوْجِههِ  ،اْلَعْذرَاِء ِفي ِخْدرَِهاَأَشد َحَياًء ِمَن  - َوَسلمَ 

   .}وغريهم البخاري ومسلمو 
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َناءِ  ل ى كُ لَ عَ  ضٌ رْ فَـ  نِ يْ دَ الِ وَ الْ  ر بِ     َوالّرباِئِب َوَما َشابَهَ  اْألَبـْ
  

ُلَغن ِعْنَدَك  :قال تعاىل          َوَقَضى رَبَك َأال تـَْعُبُدوا ِإال ِإياُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإما يـَبـْ
َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قـَْوًال َكرِيًما   )23(اْلِكبَـَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما َفَال تـَُقْل َلُهَما ُأف َوَال تـَنـْ

رَبُكْم  )24(َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذل ِمَن الرْحَمِة َوُقْل َرب اْرَحْمُهَما َكَما رَبـَياِني َصِغيًرا 
  .}سراءسورة اإل{) 25(َأْعَلُم ِبَما ِفي نـُُفوِسُكْم ِإْن َتُكونُوا َصاِلِحيَن فَِإنُه َكاَن ِلْألَوابِيَن َغُفورًا 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبي َما لَْيَس  :ىلقال تعاو          َنا اْإلِ َوَوصيـْ
  .}سورة العنكبوت{ 8(َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما ِإَلي َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه أُمُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِفي  :قال تعاىلو          َنا اْإلِ َوَوصيـْ
َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما  )14(َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَلي اْلَمِصيُر 

َيا َمْعُروفًا لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما َوَصا نـْ ُهَما ِفي الد   .}سورة لقمان{ِحبـْ

. سورة النساء{َواْعُبُدوا اللَه َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا  :قال تعاىلو         
36{.  

ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرَم رَبُكْم َعَلْيُكْم َأال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن  :قال تعاىلو         
ِإْحَسانًا َوَال تـَْقتـُُلوا َأْوَالدَُكْم ِمْن ِإْمَالٍق َنْحُن نـَْرزُُقُكْم َوِإياُهْم َوَال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما 

َها َوَما َبطَ  َن َوَال تـَْقتـُُلوا النـْفَس الِتي َحرَم اللُه ِإال بِاْلَحق َذِلُكْم َوصاُكْم ِبِه َظَهَر ِمنـْ
  .}سورة األنعام{) 151(َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن 
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ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا َحَمَلْتُه أُمُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها  :قال تعاىلو          َنا اْإلِ َوَوصيـْ
ُه َوبـََلَغ َأْربَِعيَن َسَنًة قَاَل َرب َأْوزِْعِني أَ  ى ِإَذا بـََلَغ َأُشدْن َوَحْمُلُه َوِفَصالُُه َثَالثُوَن َشْهًرا َحت

َعْمَت َعَلي َوَعَلى َواِلَدي َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي  َأْشُكَر نِْعَمَتَك الِتي أَنـْ
  .}سورة األحقاف{ )15(ِفي ُذريِتي ِإني تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإني ِمَن اْلُمْسِلِميَن 

ــــَل بـَْيتِــــَي  :قــــال تعــــاىلو          ــــَدي َوِلَمــــْن َدَخ ــــي َوِلَواِل ــــا َولِْلُمــــْؤِمِنيَن َرب اْغِفــــْر ِل ُمْؤِمًن
  .}سورة نوح{) 28(َواْلُمْؤِمَناِت َوَال َتِزِد الظاِلِميَن ِإال تـََبارًا 

َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق بَِني ِإْسَرائِيَل َال تـَْعُبُدوَن ِإال اللَه َوبِاْلَواِلَدْيِن  :قال تعاىلو         
  .}83.سورة البقرة{ِإْحَسانًا

ًرا اْلَوِصيُة   :قال تعاىلو          ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْ
َربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحقا َعَلى اْلُمتِقيَن    .}سورة البقرة{) 180(لِْلَواِلَدْيِن َواْألَقـْ

َربِيَن  :قال تعاىلو          َفْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن َواْألَقـْ َيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقْل َما أَنـْ
سورة {) 215(َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السِبيِل َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر فَِإن اللَه بِِه َعِليٌم 

  .}البقرة

َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا  )30(ِإني َعْبُد اللِه َآتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيا  قَالَ  :قال تعاىلو         
َوبـَرا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني  )31(َوَأْوَصاِني بِالصَالِة َوالزَكاِة َما ُدْمُت َحيا  أَْيَن َما ُكْنُت 

  .}سورة مرمي{) 32(َجبارًا َشِقيا 

  1244 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه  -َسأَْلُت َرُسوَل اللهِ : قالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َمْسُعودٍ  نِ اللِه بْ  َعْبدِ  نْ عَ         
: ُمث َأي ؟ قَالَ : قـُْلتُ : ، قَالَ الصالُة َعَلى ِميَقاِتَها {:َأي اْلَعَمِل أَْفَضُل ؟ قَالَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

َفَسَكَت َعين : ، قَالَ ثُم اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللهِ : ُمث َأي ؟ قَالَ : قـُْلتُ : ، قَالَ ثُم ِبر اْلَواِلَدْينِ 
ومسلم والرتمذي  البخارىمحد و أرواه {.}َوَلِو اْستَـَزْدتُُه َلزَاَدِين  ،-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ 

 .}والنسائي

  1245 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 ؟ُمث َمنْ  :قَالَ  .أُمكَ { :قَالَ  ؟َمْن َأَحق الناِس ِحبُْسِن َصَحاَبِيت  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :فـََقالَ  - َوَسلمَ 
  .}البخارىرواه { }ثُم أَبُوك :قَالَ  ؟ُمث َمنْ  :قَالَ  .ثُم أُمكَ  :قَالَ  ؟ُمث َمنْ  :قَالَ  .أُمكَ  ثُم  :قَالَ 

  1246 :الحديث رقم        

َصلى  - َجاَء ِإَىل النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َجاِمهََة السَلِمي َأن َجاِمهَةَ َعْن ُمَعاِويََة ْبِن         
َهْل  {:فـََقالَ  .َوَقْد ِجْئُت َأْسَتِشريُكَ  ،أََرْدُت َأْن أَْغُزوَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ : فـََقالَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 َها ،فَاْلَزْمَها :لَ قَا .نـََعمْ  :قَالَ  ؟ َلَك ِمْن أُم رواه النسائي، وقال {. }فَِإن اْلَجنَة َتْحَت رِْجَليـْ
  .}حسن صحيح، وحسنه يف إرواء الغليل: األلباين

  1247 :الحديث رقم        

 -ماَعنـْهُ  َرِضَي اللهُ  - ُعَمرَ  ْبنُ  اللهِ  َعْبدُ  َفأَتَاِين  اْلَمِديَنةَ  أَتـَْيتُ : قَالَ  بـُْرَدةَ  َأِيب  َعنْ        
 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -اللهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ : قَالَ  ال،: قـُْلتُ : قَالَ  ؟ أَتـَْيُتكَ  ملَِ  َتْدرِي َهلْ : فـََقالَ 
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ْلَيِصلْ  قـَْبرِِه، ِفي أَبَاهُ  َيِصلَ  َأنْ  َأَحب  َمنْ {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ   َكانَ  َوِإنهُ . بـَْعَدهُ  أَبِيهِ  ِإْخَوانَ  فـَ
رواه أبو يعلى وابن حبان، {. }َذِلكَ  َأِصلَ  َأنْ  َفَأْحَبْبتُ  َوُود، ِإَخاءٌ  أَبِيكِ  َوبـَْنيَ  ُعَمَر، َأِيب  بـَْنيَ 

صحيح على شرط : يف صحيح اجلامع، وحسنه يف صحيح املوارد وقال يف السلسلة الصحيح وصححه األلباين
  .}البخاري

  1248 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -وَل اهللاِ سُ ُت رَ عْ مسَِ : قَالَ  -امَ هُ نْـ َي اُهللا عَ ضِ رَ  -رَ مَ ِن عُ بْ  اهللاِ ِد بْ عَ  َعنْ         
َلُكْم َحتى آَواُهُم الَمبيُت ِإلى َغاٍر {:ولُ قُ يَـ  - َوَسلمَ  انطََلَق َثالثَُة نـََفٍر ِممْن َكاَن قـَبـْ

 ُه َال يـُْنِجيُكْم : ْت َعَلْيِهُم الَغاَر، َفقاُلواَفَدخُلوُه، فاْنَحدَرْت َصْخَرٌة ِمَن الَجَبِل َفَسدِإن
ُهمْ . ِمْن هِذِه الصْخَرِة ِإال أْن َتْدُعوا اَهللا بَصاِلِح أْعَماِلُكمْ  اللُهم َكاَن ِلي : قَاَل رجٌل ِمنـْ

َنأَ  َلُهَما أْهًال وَال ماًال، فـَ ى ِبي طََلب الشَجِر أََبواِن َشْيَخاِن كبيراِن، وُكْنُت ال أْغِبُق قـَبـْ
يـَْومًا فلم َأرِْح َعَلْيهَما َحتى نَاَما، َفَحَلْبُت َلُهَما َغُبوقـَُهَما فـََوَجْدتـُُهما نَاِئَميِن، َفَكرِْهُت 

َلَبْثتُ  َلُهَما أْهًال أو ماًال، فـَ بـْ أنَتِظُر  -واْلَقَدُح َعَلى َيِدي -أْن ُأوِقَظُهَما َوَأْن أْغِبَق قـَ
َقظَا َفَشرِبا اْسِتيَقاَظهُ  ، فاْستَـيـْ َيُة يـََتَضاَغْوَن ِعْنَد َقَدمي ما َحتى بَِرَق الَفْجُر والصبـْ
فـََفرْج َعنّا َما َنْحُن ِفيِه ِمْن هِذِه  ،اللُهم إْن ُكْنُت فـََعْلُت ذِلَك ابِِتَغاء َوْجِهكَ . َغُبوقـَُهما

َفَرَجْت َشْيئًا ال َيْسَتطيُعوَن الُخروَج ِمْنهُ  اللُهم إنُه كاَنْت ِلَي : قَاَل اآلخر. الصْخَرِة، فانـْ
 النّاِس إلي َنُة َعّم، َكاَنْت َأَحب َجاُل ُكْنُت ُأِحبها كَأَشد َما ُيِحب الر   :ويف رواية - ،ابـْ

 ،فَأَرْدتـَُها َعَلى نـَْفِسَها فاْمتَـنَـَعْت مني َحتى أََلمْت بها َسَنٌة ِمَن السِنينَ  -النساءَ 
ئَة ديَناٍر َعَلى أْن ُتَخلَي بـَْيني َوبـَْيَن نـَْفِسَها َففَعَلْت، َحتى اَفَجاءْتِني فََأْعطَْيتـَُها ِعْشرِيَن َوم
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َها َها: روايةويف  -ِإَذا َقَدْرُت َعَليـْ اتِق اَهللا َوَال تـَُفض : قالتْ  ،-فـََلما قـََعْدُت بَيَن رِْجَليـْ
 اِس إليالن َها َوهَي َأَحب َوتـَرَْكُت الذَهَب الِذي  ،الَخاَتَم إّال ِبَحقِه، فَانَصَرْفُت َعنـْ

ُرْج َعنا َما َنْحُن فيِه، فا ،اللُهم إْن ُكْنُت فـََعْلُت ذِلَك اْبِتغاَء َوْجِهكَ . أْعطَيُتها فـْ
َها َر أَنـُهْم ال َيْسَتِطيُعوَن الُخُروَج ِمنـْ َفَرَجِت الصْخَرُة، َغيـْ اللُهم : َوقَاَل الثاِلثُ . فانـْ

اْسَتْأَجْرُت ُأَجَراَء وَأْعطَْيتـُُهْم أْجَرُهْم غيَر رَُجل واحٍد تـََرَك الِذي لَُه َوَذهَب، فَثمْرُت 
يَا عبَد اِهللا، َأد ِإَلي أْجِري، : َحتى َكثـَُرْت ِمنُه األْمَواُل، َفَجاءِني بَعَد ِحيٍن، َفقالَ  أْجَرهُ 

يَا عبَد اِهللا، الَ : ِمَن اإلبِل َوالبَـَقِر واْلَغَنِم والرقيِق، فقالَ : ُكل َما تـََرى ِمْن أْجِركَ : فـَُقْلتُ 
ُرْك ِمنُه َشيئاً َال أْستَـهْ : فـَُقْلتُ  ،َتْستَـْهِزىْء بي َلْم يتـْ . ِزئ ِبَك، فََأَخَذُه ُكلُه فاْسَتاَقُه فـَ

َفَرَجِت  ،اللُهم إْن ُكنُت فـََعْلُت ذِلَك ابِِتَغاَء َوْجِهكَ  ُرْج َعنا َما َنحُن ِفيِه، فانـْ فافـْ
  .}رواه البخاري ومسلم{. }الصْخَرُة َفَخَرُجوا َيْمُشونَ 

  1249 :الحديث رقم        

َأال  {:قَالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -النِيب  َأن  -َرِضي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب َبْكرَةَ         
اإلْشَراُك بِاِهللا، َوُعُقوُق : قَال. بَلى يَا َرُسول اهللاِ : قَاُلوا. ؟ َثالثًا أُنـَبُئُكْم بَِأْكَبِر الَكَباِئرِ 

: َفَما زَال ُيَكررَُها َحىت قُلَنا :، قَالقـَْوُل الزورِ َأال وَ : ، َوَجلَس وََكاَن ُمتِكًئا، فـََقالالَواِلَدْينِ 
  .}رواه البخاري ومسلم وغريمها{ .}لْيَتُه َسَكتَ 

  1250 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -ذََكَر َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - أََنَس ْبَن َماِلكٍ  َعنْ         
ْتُل النـْفِس، َوُعُقوُق { :اْلَكَبائَِر َأْو ُسِئَل َعِن اْلَكَبائِِر فـََقالَ  - َوَسلمَ  الشْرُك بِاللِه، َوقـَ

. }َشَهاَدُة الزورِ : َأْو قَالَ  .قـَْوُل الزورِ : ؟ قَالَ ْم بَِأْكَبِر اْلَكَباِئِر َأَال أُنـَبُئكُ : ، فـََقالَ اْلَواِلَدْينِ 
  .}رواه أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي{

  1251 :الحديث رقم        

َصلى اهللاُ َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضي اهللاُ َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َوَأَشاَر بُِأْصبـَُعْيِه . َمْن َعاَل َجارِيـَتَـْيِن َحتى ُتْدرَِكا، َدَخْلُت اْلَجنَة أنَا َوُهَو َكَهاتـَْينِ {:- َوَسلمَ 

رواه احلاكم يف { .}وقُ قُ عُ الْ وَ  يُ غْ بَـ الْ  :ايَ نْـ ي الد ا فِ مَ هُ تُـ وبَـ قُ عُ  نِ َال ج عَ مُ  انِ ابَ بَ وَ  ،السبابَِة َواْلُوْسَطى
: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف التلخيص، وقال الشيخ األلباين: املستدرك، وقال

  .}وصحيح األدب املفرد صحيح، انظر صحيح اجلامع

  1252 :الحديث رقم        

ُكل {:قَالَ  -اهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  َصلى -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعن َأِيب َبْكَرةَ         
َها َما َشاَء ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة، ِإال اْلبَـْغيُ  َأْو َقِطيَعُة  ،َوُعُقوُق اْلَواِلَدْينِ  ،ُذنُوٍب يـَُؤخُر اهللا ِمنـْ

ْبَل اْلَمْوتِ  ،الرِحمِ  َيا قـَ نـْ اِحِبَها ِفي الدُل َلصاملفرد، وصححه رواه البخاري يف األدب {. }يـَُعج
  .}األلباين يف صحيح األدب املفرد

  1253 :الحديث رقم        

ُهما -َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ  اللِه ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ          َبَل َرُجٌل ِإَىل َنِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ أَقـْ
 ،أَبـَْتِغي اَألْجَر ِمَن اللهِ  ،أُبَاِيُعَك َعَلى اهلِْْجَرِة َواجلَِْهادِ  :فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 
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َتْبَتِغي اَألْجَر ِمَن اللهِ : قَالَ  ،نـََعْم، َبْل ِكالُمهَا: ؟ قَالَ  فـََهْل ِمْن َواِلَدْيَك َأَحٌد َحي  {:قَالَ   فـَ
وأبو  مسلمأمحد والبخاري و رواه {. } ُصْحَبتَـُهَما اْرِجْع ِإَلى َواِلَدْيَك فََأْحِسنْ : نـََعْم، قَالَ : ؟ قَالَ 

  .}داود والنسائي

  1254 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن َعْبد اللِه ْبن َعْمرٍو               َجاَء َرُجٌل ِإَىل النِيب : أَنُه قَالَ  َكَذِلكَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
: قَالَ . ؟ قَاَل نـََعمْ َأَحي َواِلَداكَ {:فـََقالَ . فَاْسَتْأَذنَُه ِيف اجلَِْهادِ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

  .}رواه البخاري ومسلم{. }َفِفيِهَما َفَجاِهدْ 

  1255 :الحديث رقم       

ُهَما - َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو         َرُسوِل َجاَء َرُجٌل ِإَىل : َكَذِلَك َقالَ   -َرِضَي اللُه َعنـْ
. ِجْئُت أُبَاِيُعَك َعَلى اهلِْْجَرِة، َوتـَرَْكُت أَبـََوي يـَْبِكَيانِ : فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

محد وأهل السنن إال الرتمذي أرواه اإلمام {. }اْرِجْع َعَلْيِهَما فََأْضِحْكُهَما َكَما أَْبَكْيتَـُهَما{:فـََقالَ 
  .}بسند صحيح

  1256 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ذََكَر َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َماِلكٍ  أََنَس ْبنِ  َعنْ         
ْتُل النـْفسِ  ،الشْرُك بِاللهِ  {:ُسِئَل َعِن اْلَكَبائِِر فـََقالَ  اْلَكَبائَِر َأوْ  - َوَسلمَ  َوُعُقوُق  ،َوقـَ

. }َشَهاَدُة الزورِ  :َأْو قَالَ  .قـَْوُل الزورِ : ؟ قَالَ َأَال أُنـَبُئُكْم بَِأْكَبِر اْلَكَباِئِر : ، فـََقالَ اْلَواِلَدْينِ 
  .}أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائيرواه {
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  1257 :الحديث رقم        

 ةُ اعَ طَ {:قَالَ  -َصلى اهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  - َعْنهُ َرِضَي اللُه  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
  .}خرج الطرباين يف املعجم الكبري وحسنه األلباينأ{. }دِ الِ وَ الْ  ةُ يَ صِ عْ مَ  اهللاِ  ةُ يَ صِ عْ مَ وَ  ،دِ الِ وَ الْ  ةُ اعَ طَ  اهللاِ 

  1258 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن َعْبد اللِه ْبن َعْمرٍو         َصلى اللُه َعَلْيِه  - َأن َرُجًال أََتى النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َصلى  - فَقاَل النيب .َوِإن َواِلِدي َحيَْتاُج َماِيل  ،يَا َرُسوَل اللِه ِإن ِيل َماًال َوَوَلًدا :فـََقالَ  - َوَسلمَ 

َفُكُلوا ِمْن   ،ِإن َأْوَالدَُكْم ِمْن َأْطَيِب َكْسِبُكمْ  ،أَْنَت َوَماُلَك ِلَواِلِدكَ {:- َسلمَ اللُه َعَلْيِه وَ 
  .}أخرج أبو داود{. }َكْسِب َأْوَالدُِكمْ 

  1259 :الحديث رقم        

رَِغَم {:قَالَ  - َوَسلمَ  َصلى اهللا َعَلْيهِ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َمْن َأْدَرَك أَبـََوْيِه ِعْنَد  :قَالَ  ؟َمْن يَا َرُسوَل اللهِ  :ِقيلَ  .أَْنُف ثُم رَِغَم أَْنُف ثُم رَِغَم أَْنفُ 

َلْم َيْدُخْل اْلَجنةَ    .}رواه مسلم{.  }اْلِكَبِر َأَحَدُهَما َأْو ِكَلْيِهَما فـَ

  1260 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن اْبِن ُعَمرَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُجًال أََتى النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
قَاَل َصلى اللُه َعَلْيِه  ؟ِإين َأَصْبُت َذنـًْبا َعِظيًما فـََهْل ِيل تـَْوبَةٌ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :فـََقالَ 
 :؟ قَالَ  َهْل َلَك ِمْن َخالَةٍ  :قَاَل َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  .َال  :؟ قَالَ ْن أُم َهْل َلَك مِ {:َوَسلمَ 
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، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، رواه الرتمذي{. }فَِبرَها :فَقاَل َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  .نـََعمْ 
  .}ح، ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخنياسناد املوصول صحي: وقال األلباين يف مشكاة املصابيح

  1261 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َيْشَترِيَُه { ْعِتَقهُ َال َيْجِزي َوَلٌد َواِلًدا ِإال َأْن َيِجَدُه َمْمُلوًكا فـَ يـُ   .}رواه مسلم{. }فـَ

  1262 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ِديَناٍر َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ          َأن َرُجًال ِمْن  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َوأَْعطَاُه ِعَماَمًة   ،َوَمحََلُه َعَلى ِمحَاٍر َكاَن يـَرَْكُبهُ  ،اْألَْعرَاِب َلِقَيُه ِبطَرِيِق َمكَة َفَسلَم َعَلْيِه َعْبُد اللهِ 

َأْصَلَحَك اللُه ِإنـُهْم اْألَْعرَاُب َوِإنـُهْم يـَْرَضْوَن  :فـَُقْلَنا لَهُ  :فـََقاَل اْبُن ِديَنارٍ  ،َكاَنْت َعَلى رَْأِسهِ 
طابِ  ِإن أَبَا َهَذا َكانَ  :فـََقاَل َعْبُد اللهِ  .بِاْلَيِسريِ  ْعُت َرُسوَل اللهِ  ،ُودا لُِعَمَر ْبِن اخلَْ               َوِإين مسَِ

رواه مسلم وأبو {. }ِإن أَبـَر اْلِبر ِصَلُة اْلَوَلِد َأْهَل ُود أَبِيهِ {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
  .}داود والرتمذي

  1263 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َرُسوُل اللهِ قَاَل  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ اللِه بْ  َعْبدِ  َعنْ         
اْلَعاق َواِلَدْيِه،  :َثَالٌث َال َيْدُخُلوَن اْلَجنَة، َوَال يـَْنظُُر اللُه ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ {:- َوَسلمَ 

َلُة اْلُمَتَشبـَهُة بِالرَجاِل، َوالديوُث، َوَثَالثٌَة َال يـَْنظُُر اللُه ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َواْلَمْرَأُة الْ  ُمتَـَرج: 
وصححه  رواه النسائي وأمحد واحلاكم{. }َأْعَطىاْلَعاق َواِلَدْيِه، َواْلُمْدِمُن اْلَخْمَر، َواْلَمناُن ِبَما 
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  .}الصحيحة لباين يف السلسلةاأل

  1264 :الحديث رقم        

َع النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َماِلكٍ  ْبنِ  ُأَيب َعْن           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أَنُه مسَِ
َعَدُه اللُه َوَأْسَحَقهُ  ،َمْن َأْدَرَك َواِلَدْيِه َأْو َأَحَدُهَما ثُم َدَخَل الناَر بـَْعَد َذِلكَ { :يـَُقولُ  . }فَأَبـْ

  .}السلسلة الصحيحة: صحيح، انظر: قال الشيخ األلباينو رواه أمحد،  {

  1265 :الحديث رقم        

َكاَن ُجرَْيٌج يـَتَـَعبُد ِيف َصْوَمَعٍة، َفَجاَءْت : أَنُه قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َصلى اُهللا َعَلْيِه  -فـََوَصَف لََنا أَبُو رَاِفٍع ِصَفَة َأِيب ُهَريـَْرَة ِلِصَفِة َرُسوِل اهللاِ : قَاَل ُمحَْيدٌ  .أُمهُ 

 َكْيَف َجَعَلْت َكفَها فـَْوَق َحاِجِبَها، ُمث َرفـََعْت رَْأَسَها إِلَْيِه َتْدُعوُه، أُمُه ِحَني َدَعْتُه، - َوَسلمَ 
ْتُه ُيَصلي، فـََقالَ  ،أَنَا أُمَك َكلْمِني ،ُجَرْيجُ يَا  {:فـََقاَلتْ  اللُهم أُمي َوَصَالِتي، : َفَصاَدفـَ

يَا ُجَرْيُج أَنَا أُمَك َفَكلْمِني، : فَاْخَتاَر َصَالَتُه، فـََرَجَعْت، ثُم َعاَدْت ِفي الثانَِيِة، فـََقاَلتْ 
اللُهم ِإن َهَذا ُجَرْيٌج َوُهَو اْبِني : اَر َصَالَتُه، فـََقاَلتْ اللُهم أُمي َوَصَالِتي، فَاْختَ : قَالَ 

َوَلْو َدَعْت : قَالَ . فَأََبى َأْن ُيَكلَمِني، اللُهم َفَال ُتِمْتُه َحتى ُترِيَُه اْلُموِمَساتِ  َكلْمُتهُ َوِإني  
َفَخَرَجِت اْمَرَأٌة ِمَن : يَْأِوي ِإَلى َدْيرِِه، قَالَ  وََكاَن رَاِعي َضْأنٍ : قَالَ . َعَلْيِه َأْن يـُْفَتَن َلُفِتنَ 

َها الراِعي، َفَحَمَلْت فـََوَلَدْت ُغَالًما، َفِقيَل َلَها ِمْن : ؟ قَاَلتْ  َما َهَذا: اْلَقْريَِة فـََوَقَع َعَليـْ
ْيِر، قَاَل َفَجاُءوا  َناَدْوُه فَ ِبُفؤ َصاِحِب َهَذا الد َلْم وِسِهْم َوَمَساِحيِهْم، فـَ َصاَدُفوُه ُيَصلي، فـَ

َرُه، فـََلما رََأى َذِلَك نـََزَل ِإلَْيِهْم، فـََقاُلوا َلهُ : ُيَكلْمُهْم، قَالَ  َسْل : فََأَخُذوا يـَْهِدُموَن َديـْ
َتَبسَم، ثُم َمَسَح رَْأَس الصِبي فـََقالَ  :َهِذِه، قَالَ  أَِبي رَاِعي الضْأِن، : ؟ قَالَ  َمْن أَبُوكَ : فـَ
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َال، : نـَْبِني َما َهَدْمَنا ِمْن َدْيِرَك بِالذَهِب َواْلِفضِة، قَالَ : فـََلما َسِمُعوا َذِلَك ِمْنُه قَاُلوا
  .}، واللفظ ملسلممسلمو  رواه البخاري {. }َوَلِكْن َأِعيُدوُه تـَُرابًا َكَما َكاَن، ثُم َعَالهُ 

  1266 :ث رقمالحدي        

   :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
}  ِفيِهن َوَدْعَوُة  ،َوَدْعَوُة اْلَمْظُلومِ  ،َدْعَوُة اْلَواِلدِ : َثالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَاٍت ال َشك

 .}حسن، انظر صحيح اجلامع: قال الشيخ األلباينو أبو داود وابن ماجة  رواه{. }اْلُمَساِفرِ 

  1267 :الحديث رقم        

ُهما -َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرٍوَعْن          َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
وََكْيَف يـَْلَعُن  ،يا َرُسوَل اهللاِ  :ِقيلَ  .ِإن ِمْن َأْكَبِر اْلَكباِئِر َأْن يـَْلَعَن الرُجُل واِلَدْيهِ { :- َوَسلمَ 

  .}رواه البخاري{. }فـََيُسب أَباُه َوَيُسب أُمهُ  ،َيُسب الرُجُل أَبا الرُجلِ : قَالَ  ؟الرُجُل واِلَدْيهِ 

  

  ةِ رَ دْ قُ ى الْ لَ عَ  نٍ يْ عَ  ضُ رْ فَـ  رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  يُ هْ النـ وَ  روفِ عْ مَ الْ بِ  رُ مْ ْألَ اَ 
َهْوَن َعِن  :قال تعاىل          َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  .}سورة آل عمران{) 104(اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

َهْوَن َعِن   :قال تعاىلو          َر أُمٍة ُأْخرَِجْت لِلناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكْنُتْم َخيـْ
  .}110. سورة آل عمران{اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللِه 
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َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَـ  :قال تعاىلو          نـْ
َراِت َوُأولَِئَك ِمَن الصاِلِحيَن    .}سورة آل عمران{ ) 114(َوُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخيـْ

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف  :قال تعاىلو         
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر وَ  يُِقيُموَن الصَالَة َويـُْؤُتوَن الزَكاَة َويُِطيُعوَن اللَه َوَرُسوَلُه ُأولَِئَك َويـَنـْ

  .}سورة التوبة{) 71(َسيَـْرَحُمُهُم اللُه ِإن اللَه َعزِيٌز َحِكيٌم 

وُدَها الناُس يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوقُ  :قال تعاىلو         
َها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اللَه َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن  َواْلِحَجارَُة َعَليـْ

  .}سورة التحرمي{) 6(

التائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن الساِئُحوَن الراِكُعوَن الساِجُدوَن  :وقال تعاىل        
اْآلَِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالناُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفظُوَن ِلُحُدوِد اللِه َوَبشِر اْلُمْؤِمِنيَن 

  .}سورة التوبة{) 112(

َمكناُهْم ِفي اْألَْرِض َأقَاُموا الصَالَة َوَآتـَُوا الزَكاَة َوَأَمُروا  الِذيَن ِإنْ  :قال تعاىلو         
  .}سورة احلج{) 41(بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلِه َعاِقَبُة اْألُُموِر 

َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإال َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو  :قال تعاىلو          َال َخيـْ
ِإْصَالٍح بـَْيَن الناِس َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللِه َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما 

  .}سورة النساء{) 114(
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ِذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن لُِعَن ال  :قال تعاىلو         
َكانُوا َال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما    )78(َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن 

  .}سورة املائدة{) 79(َكانُوا يـَْفَعُلوَن 

َهْوَن َعِن السوِء َوَأَخْذنَا  :قال تعاىلو          َنا الِذيَن يـَنـْ فـََلما َنُسوا َما ذُكُروا ِبِه أَْنَجيـْ
  .}سورة األعراف{) 165(الِذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقوَن 

َهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي  :قال تعاىلو          َلْوَال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قـَْبِلُكْم ُأوُلو بَِقيٍة يـَنـْ فـَ
ُهْم َواتـَبَع الِذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِه وََكانُوا ُمْجرِِمي َنا ِمنـْ َن اْألَْرِض ِإال قَِليًال ِممْن أَْنَجيـْ

  .}سورة هود{) 116(

  1268 :ث رقمالحدي        

  :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َعْنهُ َرِضي اللُه  -النـْعَماَن ْبِن َبِشريٍ  َعنِ         
َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اللِه َواْلَواِقِع ِفيَها، َكَمَثِل قـَْوٍم اْستَـَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة، فََأَصاَب {

بـَْعُضُهْم َأْعالَها َوبـَْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَكاَن الِذيَن ِفي َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَـَقْوا ِمَن اْلَماِء، َمروا 
َنا، فَِإْن : َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم، فـََقاُلوا َنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرقًا، َوَلْم نـُْؤِذ َمْن فـَْوقـَ َلْو أَنا َخَرقـْ

رُُكوُهْم َومَ  رواه {. }ا َأرَاُدوا َهَلُكوا َجِميعاً، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميًعايـَتـْ
  .}البخاري

  1269 :الحديث رقم        

ِإنَما { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضي اللُه َعْنهُ  -الدارِي  َعْن َمتِيمَ         
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يُن النِصيَحةُ  ِتِهمْ : قـُْلَنا ِلَمْن ؟ قَالَ . الدِة اْلُمْؤِمِنيَن َوَعامِه، َوِلِكَتاِبِه، َوِلَرُسوِلِه، َوألَِئملل{ .
  .}وأبو داود والنسائي مسلمأمحد و رواه {

  1270 :الحديث رقم        

         :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َعْنهُ  َرِضي اللهُ  - َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن اْلَيَمانِ         
َهُون َعْن اْلُمْنَكرِ  ،لََتْأُمُرن بِاْلَمْعُروفِ  ،َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ { َأْو لَُيوِشَكن اللُه َأْن  ،َولَتَـنـْ

َعَث َعَلْيُكْم ِعَقابًا ِمْن ِعْنِدهِ  : رواه الرتمذي وقال{. }ثُم لََتْدُعنُه َفَال َيْسَتِجيُب َلُكْم  ،يـَبـْ
  .}ختريج مشكاة املصابيح ويف صحيح اجلامع ويف صحيح الرتعيب والرتهيب: ، وحسنه األلباين يفحديث حسن

  1271 :الحديث رقم        

يقِ          دُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َبْكٍر الصُه قَالَ  -َرِضي اللاسُ  :أَنَها النُكْم تـَْقَرُءوَن َهِذِه  ،أَيـِإن
ُتمْ : اآليَةَ  ُفَسُكْم ال َيُضرُكْم َمْن َضل ِإَذا اْهَتَديـْ ْعُت . يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـْ َوِإين مسَِ

َلْم يَْأُخُذوا َعَلى إِ  {:يـَُقولُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوَل اللهِ  ن الناَس ِإَذا رََأْوا الظاِلَم فـَ
ويف  وصححه األلباين يف صحيح أيب داود رواه أبو داود{. }َأْوَشَك َأْن يـَُعمُهْم اللُه ِبِعَقاٍب ِمْنهُ  ،َيَدْيهِ 

  .}صحيح الرتمذي ويف صحيح الرتغيب والرتهيب

  1272: الحديث رقم        

َد اللَه َوأَثـَْىن َعَلْيهِ  -َرِضي اللُه َعْنهُ  -قَاَل أَبُو َبْكرٍ  :قَالَ  قـَْيسَ َعْن          يَا  :بـَْعَد َأْن محَِ
َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال  :وَن َهِذِه اآليََة َوَتَضُعونـََها َعَلى َغْريِ َمَواِضِعَهاتـَْقرَأُ ِإنُكْم  ،أَيـَها الناسُ 

ُتمْ َيُضرُكْم َمْن َضل إِ  ْعَنا النِيب  :قَالَ  .َذا اْهَتَديـْ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َخاِلٍد َوِإنا مسَِ
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َلْم يَْأُخُذوا َعَلى َيَدْيِه َأْوَشَك َأْن يـَُعمُهْم اللُه ِبِعَقابٍ {:يـَُقولُ   .ِإن الناَس ِإَذا رََأْوا الظاِلَم فـَ
َما ِمْن  :يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوِإين مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  :ْيمٍ وقَاَل َعْمٌرو َعْن ُهشَ 

قـَْوٍم يـُْعَمُل ِفيِهْم بِاْلَمَعاِصي ثُم يـَْقِدُروَن َعَلى َأْن يـَُغيـُروا ثُم ال يـَُغيـُروا ِإال يُوِشُك َأْن 
ه أمحد والرتمذي وابن ماجة وغريهم وبألفاظ متقاربة، واحلديث صحيح، روا{. }يـَُعمُهْم اللُه ِمْنُه ِبِعَقابٍ 

وصححه  ،، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحةمل خيرجاه -البخاري ومسلم - ورجاله رجال الصحيحني لكنهما
  .}يف صحيح أيب داود

  1273 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
ِإنُكْم َمْنُصوُروَن َوُمِصيُبوَن َوَمْفُتوٌح َلُكْم، َفَمْن َأْدَرَك َذِلَك ِمْنُكْم { :يـَُقولُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

ْلَيتِق اللَه َوْلَيْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َوْليَـْنَه َعِن الْ  ْلَيَتبَـوْأ َمْقَعَدُه فـَ ُمْنَكِر، َوَمْن َكَذَب َعَلي ُمتَـَعمًدا فـَ
  .}وصححه األلباينحديث حسن صحيح، : وقالالرتمذي أمحد والبيهقي و رواه {. }ِمَن النارِ 

  1274 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيَم قَالَ َعِن  -َرِضي اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبالن:         
. َما لََنا بُد ِمْن َجمَاِلِسَنا نـََتَحدُث ِفيَها ،يَا َرُسوَل اللهِ : قَاُلوا. ِإياُكْم َواْلُجُلوَس بِالطُرقَاتِ { 

. بـَْيُتْم ِإال اْلَمْجِلَس فََأْعطُوا الطرِيَق َحقهُ فَِإَذا أَ  :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 
َغض اْلَبَصِر، وََكف اَألَذى، َورَد السالِم، : َوَما َحق الطرِيِق؟ َقالَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ : قَاُلوا

   .}متفق عليه{. }َواَألْمُر بِاْلَمْعُروِف َوالنـْهُي َعِن اْلُمْنَكرِ 
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  .}يلِ بِ الس  ادُ شَ رْ إِ وَ {:ةُ ادَ يَ زِ ، دَ اوُ يب دَ أَ  دَ نْ عِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـْرَةَ  ةِ ايَ وَ رِ  ِيف وَ         

  1275 :الحديث رقم        

أَيُكْم : فـََقالَ  - َرِضي اللُه َعْنهُ  -ُكنا ِعْنَد ُعَمرَ : قَالَ  - َرِضي اللُه َعْنهُ  - ُحَذيـَْفةَ  َعنْ         
َنِة َكَما قَاَل ؟ قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َحيَْفُظ َحِديَث َرُسوِل اللهِ  أَنَا، : فـَُقْلتُ : ِيف اْلِفتـْ

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قـُْلتُ : ِإنَك جلََرِيٌء، وََكْيَف قَاَل ؟، قَالَ : قَالَ 
َنُة الرُجِل ِفي َأْهِلِه َوَماِلِه َونـَْفِسِه َوَوَلِدِه َوَجارِِه، ُيَكفُرَها الصَياُم َوالصَالُة ِفتْـ  {:يـَُقولُ 

َا أُرِيُد  ،لَْيَس َهَذا أُرِيدُ : ، فـََقاَل ُعَمرُ َوالصَدَقُة  َواْألَْمُر بِاْلَمْعُروِف َوالنـْهُي َعِن اْلُمْنَكرِ  ِإمن
نَـَها بَابًا  ؟َما َلَك َوَهلَا يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِننيَ : فـَُقْلتُ : ْوِج اْلَبْحِر، قَالَ الِيت َمتُوُج َكمَ  َنَك َوبـَيـْ ِإن بـَيـْ
َذِلَك َأْحَرى َأْن َال : َال َبْل ُيْكَسُر، قَالَ : قـُْلتُ : أَفـَُيْكَسُر اْلَباُب أَْم يـُْفَتُح ؟ قَالَ : ُمْغَلًقا، قَالَ 

نـََعْم، َكَما يـَْعَلُم َأن : َهْل َكاَن ُعَمُر يـَْعَلُم َمِن اْلَباُب ؟ قَالَ  :ِحلَُذيـَْفةَ : فـَُقْلَنا: يـُْغَلَق أََبًدا، قَالَ 
َلةَ  ثـُْتُه َحِديثًا لَْيَس بِاْألََغالِيطِ  ،ُدوَن َغٍد الليـْ َحد رواه أمحد والبخاري ومسلم وغريهم{ .}ِإين{.  

  1276 :الحديث رقم        

َصلى اللهم َعَلْيِه  -َأن نَاًسا ِمْن َأْصَحاِب النِيب  -َرِضي اللُه َعْنهُ  -َأِيب َذر َعْن         
ثُوِر بِاْألُُجورِ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :-َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاُلوا لِلنِيب  - َوَسلمَ  َذَهَب أَْهُل الد، 

َأَو لَْيَس  {:قَالَ  ،َويـََتَصدُقوَن ِبُفُضوِل أَْمَواهلِِمْ  ،َيُصوُموَن َكَما َنُصومُ وَ  ،ُيَصلوَن َكَما ُنَصلي
وَُكل  ،وَُكل َتْكِبيَرٍة َصَدَقةً  ،ِإن ِبُكل َتْسِبيَحٍة َصَدَقةً  ؟ َقْد َجَعَل اللُه َلُكْم َما َتصدُقونَ 

 ،َونـَْهٌي َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقةٌ  ،َوَأْمٌر بِاْلَمْعُروِف َصَدَقةٌ  ،وَُكل تـَْهِليَلٍة َصَدَقةً  ،َتْحِميَدٍة َصَدَقةً 
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 ؟أَيَأِيت َأَحُدنَا َشْهَوتَُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها َأْجرٌ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :قَاُلوا ،َوِفي ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَقةٌ 
ُتْم َلْو َوَضَعَها :قَالَ  َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِفي  ؟ ِفي َحَراٍم َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزرٌ  َأرَأَيـْ

  .}مسلم رواه{. }اْلَحَالِل َكاَن َلُه َأْجر

  1277 :الحديث رقم        

َعَلْيِه َوَسلَم َعِن النِيب َصلى اللُه  -َرِضي اللُه َعْنهُ  -يهِ بِ أَ  نْ عَ  يرٍ رِ جَ  نِ بْ  اهللاِ  دَ يْ بَـ عُ َعْن         
ثُم ال ا، هَ بِ  لُ مَ عْ يَـ  نْ م مِ  ز عَ أَ وَ  رُ ثَـ كْ أَ  مْ ؛ هُ َما ِمْن قـَْوٍم يـُْعَمُل ِفيِهْم بِاْلَمَعاِصي {:قَالَ 

لباين حسنه األمحد وأبو داود، وابن ماجه، و رواه أ{. }يـَُغيـُرونه ِإال يُوِشُك َأْن يـَُعمُهْم اللُه ِمْنُه ِبِعَقابٍ 
  .}الصحيحةالسلسلة  يف

  1278 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
تَـْنَدِلُق أَ يـُْؤَتى بِالرُجِل يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيـُْلَقى ِفي الناِر { :يـَُقولُ  - َوَسلمَ  َتاُب َبْطِنِه،فـَ فـََيُدوُر  قـْ

َيْجَتِمُع إلَْيِه َأْهُل الناِر فـَيَـُقوُلونَ  ،ِبَها َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِفي الرَحى َما َلك  ،يَا ُفَالنُ  :فـَ
َهى َعْن اْلُمْنَكِر؟ فـَيَـُقولُ  ُكْنت آُمُر بِاْلَمْعُروِف َوَال   ،بـََلى :أََلْم َتُكْن تَْأُمُر بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

  .}متفق عليه{. }َوأَنـَْهى َعْن اْلُمْنَكِر َوآتِيه ،آتِيهِ 

  1279 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ          َصلى  - َرُسوَل اللِه  مسَِْعتُ : قَالَ  كَ لِ ذَ كَ   -َرِضَي اللُه َعنـْ
َتابُهُ  {:يـَُقولُ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  يـُْلَقى ِفي الناِر فـَتَـْنَدِلُق َأقـْ  ،ُيَجاُء بِالرُجِل يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَ
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َيُدوُر َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِبَرَحاهُ  يَـُقوُلونَ  ،فـََتْجَتِمُع َأْهُل الناِر َعَلْيهِ  ،فـَ َما  ،ُفَالنُ يَا  :فـَ
َهى َعْن اْلُمْنَكِر؟ فـَيَـُقولُ  ُكْنت آُمرُُكْم   :َشْأُنَك؟ أَلَْيَس ُكْنت تَْأُمُر بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

ْعتهُ بِاْلَمْعُروِف َوَال آتِيِه، َوأَنـَْهاُكْم َعْن اْلُمْنَكِر َوآتِيهِ  َصلى اللُه  -يـَْعِين النِيب  - ، َوِإين مسَِ
 َواٍم تـُْقَرُض ِشَفاُهُهْم ِبَمَقارِيَض ِمْن نَاٍر : يـَُقولُ  -مَ َعَلْيِه َوَسل َلَة ُأْسِرَي ِبي بِأَقـْ َمَرْرُت لَيـْ

رواه {. }قـُْلُت َمْن َهُؤَالِء يَا ِجْبرِيُل؟ قَاَل ُخطََباُء أُمِتك الِذيَن يـَُقوُلوَن َما َال يـَْفَعُلونَ 
  .}مسلم

  1280 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنها -َعْن َزيـَْنَب بِْنِت َجْحشٍ         
َها َفزًِعا يـَُقولُ  تَـَرَب، فُِتَح اْليَـْوَم  {:َدَخَل َعَليـْ ال ِإَلَه ِإال اللُه، َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َشر َقِد اقـْ

: قَاَلْت َزيـَْنبُ . ، َوَحلَق بِِإْصبَـَعْيِه اِإلبـَْهاِم َوالِيت تَِليَهاَوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذهِ ِمْن َرْدِم يَْأُجوَج 
رواه {. } نـََعم، ِإَذا َكثـَُر اْلَخَبثُ : أَنـَْهَلُك َوِفيَنا الصاِحلُوَن ؟ فـََقالَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ : فـَُقْلتُ 
  .}ومسلم البخاري

  1281 :الحديث رقم        

ُهَما - رٍ كْ يب بَ أَ  تِ نْ بِ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ          ِإن اَهللا           َرُسوَل اللِه،يا : قـُْلتُ : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
-  َوَجل اِحلُونَ  -َعزونَ كُ لَ هْ يُـ فَـ  ،ِإَذا أَنـَْزَل َسْطَوتَُه بَِأْهِل نِْقَمِتِه َوِفيِهُم الص  َِ َمْ هِ كِ ال !

، ونَ حُ الِ الص  مُ يهِ فِ وَ  هِ تِ مَ قْ نِ  لِ هْ أَ بِ  هُ تَ وَ طْ سَ  لَ زَ نْـ ا أَ ذَ إِ  - ل جَ وَ  ز عَ  -اهللاَ  ن إِ ! ةَ شَ ائِ عَ يا {:فقال
أخرجه ابن حبان يف صحيحه، وبنحوه {. }مْ هِ الِ مَ عْ أَ وَ  مْ هِ اتِ ي ى نِ لَ عَ  ونَ ثُ عَ بْـ يُـ  م ، ثُ مْ هُ عَ مَ  ونَ يرُ صِ يَ فَـ 

  .}الصحيحةالسلسلة أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري خمتصراً، وهو يف 
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  اهَ اتِ و طُ خُ ا وَ نَ الز  ةُ يرَ بِ كَ 
 

  .}سورة اإلسراء{) 32(َوَال تـَْقَربُوا الزنَا ِإنُه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال  :قال تعاىل        

َوالِذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللِه ِإَلًها َآَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـْفَس الِتي َحرَم  :قال تعاىلو         
ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم  )68(اللُه ِإال بِاْلَحق َوَال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق أَثَاًما 

  .}سورة الفرقان{) 69(اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهانًا 

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن  :قال تعاىلو          َوالِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْإلِ
  .}سورة الشورى{) 37(

ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى  :قال تعاىلو         
َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهن َوَيْحَفْظَن ) 30(َلُهْم ِإن اللَه َخِبيٌر ِبَما َيْصنَـُعوَن 
 ِإال َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهن َوَال فـُُروَجُهن َعَلى ُجُيوِبِهن َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهن  َما َظَهَر ِمنـْ

َنا َناِئِهن َأْو أَبـْ ِء بـُُعولَِتِهن َأْو يـُْبِديَن زِيَنتَـُهن ِإال لِبـُُعولَِتِهن َأْو َآبَاِئِهن َأْو َآبَاِء بـُُعولَِتِهن َأْو أَبـْ
نِِهن َأْو بَِني َأَخَواِتِهن َأْو ِنَساِئِهن َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانـُُهن َأِو ِإْخَواِنِهن َأْو بَِني ِإْخَوا

ْربَِة ِمَن الرَجاِل َأِو الطْفِل الِذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَساِء  التاِبِعيَن َغْيِر ُأوِلي اْإلِ
َما ُيْخِفيَن ِمْن زِيَنِتِهن َوُتوبُوا ِإَلى اللِه َجِميًعا أَيـَها اْلُمْؤِمُنوَن  َوَال َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهن لِيـُْعَلمَ 

   .}سورة النور{) 31(َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن 

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت الشْيطَاِن َوَمْن يـَتِبْع ُخطَُواِت  :قال تعاىلو         
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ْم الشْيطَاِن فَِإنُه يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوَال َفْضُل اللِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َما زََكا ِمْنكُ 
 ُه َسِميٌع َعِليٌم  ِمْن َأَحٍد أََبًدا َوَلِكني َمْن َيَشاُء َواللَه يـُزَكسورة النور{) 21(الل{.  

ِإنَما يَْأُمرُُكْم  )168(َوَال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت الشْيطَاِن ِإنُه َلُكْم َعُدو ُمِبيٌن  :قال تعاىلو         
   .}سورة البقرة{) 169(ا َال تـَْعَلُموَن بِالسوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اللِه مَ 

يَا أَيـَها النِبي ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُباِيْعَنَك َعَلى َأْن َال ُيْشرِْكَن بِاللِه  :قال تعاىلو         
ْهَتاٍن يـَْفَترِيَنُه بـَْيَن أَيْ  ْلَن َأْوَالَدُهن َوَال يَْأتِيَن بِبـُ ِديِهن َشْيًئا َوَال َيْسرِْقَن َوَال يـَْزنِيَن َوَال يـَْقتـُ

َباِيْعُهن َواْستَـْغِفْر َلُهن اللَه ِإن اللَه َغُفوٌر رَِحيٌم َوَأْرُجِلِهن وَ  َال يـَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف فـَ
  .}سورة املمتحنة{) 12(

َلَح اْلُمْؤِمُنوَن  :قال تعاىلو          َوالِذيَن  )2(الِذيَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن  )1(َقْد َأفـْ
َوالِذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم  )4(َوالِذيَن ُهْم لِلزَكاِة فَاِعُلوَن  )3(ُهْم َعِن اللْغِو ُمْعِرُضوَن 

ُر َمُلوِميَن  )5(َحاِفظُوَن  َفَمِن  )6(ِإال َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أَْيَمانـُُهْم فَِإنـُهْم َغيـْ
تَـَغى َورَاَء ذَ    .}سورة املؤمنون{) 7(ِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن ابـْ

ِتي يَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهن َأْربـََعًة ِمْنُكْم  :قال تعاىلو          َوالال
فَِإْن َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهن ِفي اْلبـُُيوِت َحتى يـَتَـَوفاُهن اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللُه َلُهن َسِبيًال 

ُهَما ِإن اللَه َكاَن َواللَذاِن يَْأتَِياِنَها ِمنْ  )15( ُكْم َفَآُذوُهَما فَِإْن تَابَا َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوا َعنـْ
  .}سورة النساء{) 16(تـَوابًا رَِحيًما 

ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َوَال تَْأُخْذُكْم  :قال تعاىلو          الزانَِيُة َوالزاِني فَاْجِلُدوا ُكل َواِحٍد ِمنـْ
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ٌة ِمَن ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللِه ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائِفَ 
ي َال يـَْنِكُح إال زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزانَِيُة َال يـَْنِكُحَها ِإال زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك الزانِ  )2(اْلُمْؤِمِنيَن 

  .}سورة النور{) 3(َوُحرَم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن 

َحتى ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصارُُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَما   :قال تعاىلو         
َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا اللُه الِذي أَْنَطَق ُكل  )20(َكانُوا يـَْعَمُلوَن  َوقَاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهْدُتْم َعَليـْ

 َل َمرَوَما ُكْنُتْم َتْسَتِتُروَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم  )21(ٍة َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأو
َسْمُعُكْم َوَال أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُُكْم َوَلِكْن ظَنَـْنُتْم َأن اللَه َال يـَْعَلُم َكِثيًرا ِمما تـَْعَمُلوَن 

  .}سورة فصلت{) 22(

ْثَم َواْلبَـْغَي  :وقال تعاىل         َها َوَما َبَطَن َواْإلِ ُقْل ِإنَما َحرَم رَبَي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
 33.سورة األعراف{ِبَغْيِر اْلَحق{.  

َها َوَما َبَطَن : وقال تعاىل           . }151األنعام {َوَال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

  1282 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ         
ِمْن َأْجِل َذِلَك َمَدَح  ،-َعز َوَجل  -لَْيَس َأَحٌد َأَحب ِإلَْيِه اْلَمْدُح ِمْن اللهِ { :- َوَسلمَ 

 َم اْلَفَواِحَش، َولَْيَس َأَحٌد َأَحبِه، ِمْن َأْجِل َذِلَك َحرنـَْفَسُه، َولَْيَس َأَحٌد َأْغيَـَر ِمْن الل
َزَل اْلِكَتاَب َوَأْرَسَل الرُسلَ    .}مسلمرواه {. } ِإلَْيِه اْلُعْذُر ِمْن اللِه، ِمْن َأْجِل َذِلَك أَنـْ

  1283 :الحديث رقم        
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 - َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن فـًَىت َشابا أََتى النِيبّ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب أَُماَمة        
َبَل اْلَقْوم َعَلْيِه فـََزَجُروُه َوقَاُلواالله اِْئَذْن ِيل بِالزنَا يَا َرُسول: فـََقالَ   .اْدنُهْ {:فـََقالَ  .َمْه َمهْ : ، َفأَقـْ

َال َواَلله، َجَعَلِين الله : ؟ قَالَ أَُتِحبُه ِألُمك: َفَجَلَس فـََقالَ . ِاْجِلسْ  :َفَدنَا ِمْنُه َقرِيًبا فـََقالَ 
ُتِحبُه ِالبـَْنِتك: ، قَالَ ُيِحبونَُه ِألُمَهاِتِهمْ  َوَال الناس: قَالَ  .ِفَداك  يَا َرُسولَال َواَلله : ؟ قَالَ َأفـَ

ُتِحبُه ِألُْخِتك: قَالَ  .اس ُيِحبونَُه لِبَـَناتِِهمْ َوَال الن : قَالَ  .الله َجَعَلِين الله ِفَداك َال : قَالَ  ؟َأفـَ
: الَ ؟ قَ َأفـَُتِحبُه ِلَعمِتك: قَالَ . َوَال الناس ُيِحبونَُه ِألََخَواِتِهمْ : َقالَ . َجَعَلِين الله ِفَداك ،َواَلله

ُتِحبُه ِلَخالَِتك: قَالَ . َوَال الناس ُيِحبونَُه ِلَعماِتِهمْ : َجَعَلِين الله ِفَداك قَالَ  ،َال َواَلله : قَالَ  ؟َأفـَ
فـََوَضَع َيده َعَلْيِه  :قَالَ  .َوَال الناس ُيِحبونَُه ِلَخاَالِتِهمْ : قَالَ  .لله، َجَعَلِين الله ِفَداكَال َواَ 

ْر قـَْلبه، َوَأْحِصْن فـَْرجهَوطَ  ،اللُهم ِاْغِفْر َذنْبه: قَالَ وَ  فـََلْم َيُكْن بـَْعد َذِلَك اْلَفَىت  :قَالَ  .ه
رجاله رجال : رواه اإلمام أمحد، وذكره اهليثمى ىف جممع الزوائد وعزاه إىل الطرباىن وقال{. }يـَْلَتِفت ِإَىل َشْيء

  .}لأللباىنالصحيحة السلسلة انظر  .الصحيح 

  1284 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -بِن سْعدٍ  َعْن َسْهلَ         
رواه {. }َمْن َيْضَمْن ِلي َما بـَْيَن َلْحيَـْيِه، َوَما بـَْيَن رِْجَلْيِه، َأْضَمْن َلُه اْلَجنةَ {:- َوَسلمَ 

 .}البخاري

  1285 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ         
َوَال يـَْنظُُر ِإلَْيِهْم، َوَلُهْم : ، قَاَل أَبُو ُمَعاِويَةَ َثَالثٌَة َال ُيَكلُمُهُم اللُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكيِهمْ {
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  .}مسلم والنسائيأمحد و رواه {. }ُمْسَتْكبِ َشْيٌخ زَاٍن، َوَمِلٌك َكذاٌب، َوَعاِئٌل  َعَذاٌب أَلِيٌم،

  1286 :الحديث رقم        

ْعُت رَ  :قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -سٍ نَ أَ  َعنْ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اهللاِ وَل سُ مسَِ
ْن أْشراِط الساَعِة أْن يَقل الِعْلُم وَيْظَهَر الَجهُل وَيْظَهَر الزنا وَتْكثـَُر النساُء مِ {:يـَُقولُ 

  .}متفق عليه{. }الَواحدُ ويَِقل الرجاُل َحتى َيُكوَن ِلَخْمسيَن اْمَرأًة الَقيُم 

  1287 :رقمالحديث         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -وَل اهللاِ سُ مسَِْعُت رَ  :قالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -دٍ يْ زِ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  َعنْ         
يا نـََعايَا الَعَرِب، إن أخْوَف ما أخاُف َعَلْيُكْم الزنا،  ،يا نـََعايَا الَعَربِ  {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

  .}رواه الطرباين وحسنه األلباين{. }َوالشْهَوَة الَخِفيةَ 

  1288 :الحديث رقم        

ُهما -اسَ ب عَ  نِ ابْ  نْ عَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوِل اهللاِ  نْ عَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه احلاكم {. }اهللاِ  ذابَ عَ  مْ هِ سِ فُ نْـ أَ وا بِ ل حَ َقْد أَ ، فَـ ْريَةٍ ي قَـ ا فِ بَ الر ا وَ نَ الز  رَ هَ ا ظَ ذَ إِ  {:قال
  .}وحسنه األلباين لغريه يف صحيح الرتغيب والرتهيب صحيح اإلسناد: َوقَالَ 

  1289 :الحديث رقم        

ُهما -اللِه بِن ُعَمرَ  َعْن َعْبدِ          َنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ َبَل َعَليـْ َصلى اهللاُ  -أَقـْ
ُتِليُتْم ِبِهن، َوَأُعوُذ بِاللِه َأْن  ،يَا َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِينَ { :فـََقالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َخْمٌس ِإَذا ابـْ
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 اُعوُن، َلْم : ُتْدرُِكوُهنَفَشا ِفيِهُم الط ى يـُْعِلُنوا ِبَها، ِإالَحت ،َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِفي قـَْوٍم َقط
ُقُصوا اْلِمْكَياَل  َواْألَْوَجاُع الِتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي َأْسَالِفِهُم الِذيَن َمَضْوا، َوَلْم يـَنـْ

ِة اْلَمُئونَِة، َوَجْوِر السْلطَاِن َعَلْيِهْم، َوَلْم يَْمنَـُعوا زََكاَة َواْلِميَزاَن، ِإال ُأِخُذوا بِالسِنيَن، وَ  ِشد
ُقُضوا َعْهَد  َأْمَواِلِهْم، ِإال ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَن السَماِء، َوَلْوَال اْلبَـَهاِئُم َلْم يُْمَطُروا، َوَلْم يـَنـْ

َعَلْيِهْم َعُدوا ِمْن َغْيرِِهْم، فََأَخُذوا بـَْعَض َما ِفي  اللِه، َوَعْهَد َرُسوِلِه، ِإال َسلَط اللهُ 
 َجَعَل الل ُه، ِإالا أَنـَْزَل اللُروا ِممِه، َويـََتَخيـتـُُهْم ِبِكَتاِب اللُه أَْيِديِهْم، َوَما َلْم َتْحُكْم أَئِم

نَـُهمْ    .}يف السلسلة الصحيحة رواه ابن ماجه وأبو نعيم وحسنه األلباين{. }بَْأَسُهْم بـَيـْ

  1290 :الحديث رقم        

َوالِذي  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرة        
يَـْفَتِرَشَها ِفي الطرِيِق، ال تـَْفَنى َهِذِه األُمُة َحتى يـَُقوَم الرُجُل ِإَلى  نـَْفِسي بَِيِدِه، اْلَمْرَأِة فـَ

تَـَها َورَاَء َهَذا اْلَحاِئطِ  :فـََيُكوَن ِخَيارُُهْم يـَْوَمِئٍذ َمْن يـَُقولُ  رواه أبو يعلي، وقال {. }َلْو َوارَيـْ
  .}وصححه األلباين .ورجاله رجال الصحيح: اهليثمي

  1291 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -النِيب  انَ لَ  قالَ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - بٍ دُ نْ جُ  نِ بْ  ةَ رَ مسَُ  نْ عَ         
َنا َعَلى : قَاَال ِلي امِ هُ نـ إِ ، وَ انِ يَ آتِ  ةَ لَ يْـ ي الل انِ تَ أَ  هُ ن إِ {:اةٍ دَ غَ  اتَ ذَ  اْنطَِلِق اْنطَِلْق فَاْنطََلْقَنا فَأَتـَيـْ

فَاطَلْعَنا ِفيِه  :قَالَ  ،فَِإَذا ِفيِه َلَغٌط َوَأْصَواتٌ  :َفَأْحِسُب أَنُه َكاَن يـَُقولُ  :قَالَ  ،ِمْثِل التـنورِ 
ُهمْ  ،فَِإَذا ِفيِه رَِجاٌل َوِنَساٌء ُعَراةٌ  فَِإَذا أَتَاُهْم َذِلَك  ،َوِإَذا ُهْم يَْأتِيِهْم َلَهٌب ِمْن َأْسَفَل ِمنـْ
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َصلى اللُه َعَلْيِه  قالَ  نْ  أَ َىل إِ ... قْ لِ طَ نْ اِ  قْ لِ طَ نْ اِ : يلِ  االَ قَ ؟ الءِ ؤُ ا هَ مَ  :تُ لْ قُـ  ،اللَهُب َضْوَضْوا
َلِة َعَجًبا، َفَما َهَذا الِذي رَأَْيُت؟ قَالَ  :قـُْلُت َلُهَما: َوَسلمَ  قَاَال  :فَِإني َقْد رَأَْيُت ُمْنُذ الليـْ

فَِإنـُهُم  ،َوالنَساُء اْلُعَراُة الِذيَن ِفي ِمْثِل بَِناِء التـنورِ  َوَأما الرَجالُ : َأَما ِإنا َسُنْخِبُركَ : ِلي
  .}رواه البخاري{. }الزنَاُة َوالزَواِني

  1292 :الحديث رقم        

َعَلْيِه  َصلى اللهُ  -ِيب الن  ن أَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - يفِ قَ الثـ  اصِ عَ يب الْ أَ  نِ بْ  انَ مَ ثْ عُ  نْ عَ         
َناِدي ُمَنادٍ {:قالَ  - َوَسلمَ  َواُب السَماِء ِنْصَف اللْيِل فـَيـُ ُيْسَتَجاَب : تـُْفَتُح أَبـْ َهْل ِمْن َداٍع فـَ

َقى ُمْسِلٌم َيْدُعو  َلُه ؟ َهْل ِمْن َساِئٍل فـَيـُْعَطى؟ َهْل ِمْن َمْكُروٍب فـَيـَُفرَج َعْنُه؟ َفال يـَبـْ
: وقال اهليثمي ،رواه الطرباين{. }اللُه لَُه ِإال زَانَِيٌة َتْسَعى ِبَفْرِجَها َأْو َعشارٌ  ِبَدْعَوٍة ِإال اْسَتَجابَ 

  .}إسناده صحيح: وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة. رجاله رجال الصحيح

  1293 :الحديث رقم        

َها -َعْن َمْيُمونَةَ          مسَِْعُت : قَاَلتْ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َزْوِج النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َال تـََزاُل أُمِتي ِبَخْيٍر َما َلْم يـَْفُش ِفيِهْم َوَلُد  {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوَل اللهِ 

 ُهْم اللنَا، فـَُيوِشُك َأْن يـَُعمنَا، فَِإَذا َفَشا ِفيِهْم َوَلُد الزهُ الز -  َوَجل رواه { .}ِبِعَقابٍ  -َعز
  .}حسن لغريه: والطرباين، وقال األلباين محدأ

  1294 :الحديث رقم        

َما {:قالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعِن اْبِن َعباسَ         
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َسلَط اللُه َعَلْيِهْم َعُدوُهْم، َوال َفَشِت اْلَفاِحَشُة ِفي قـَْوٍم ِإال  نـََقَض قـَْوٌم اْلَعْهَد َقط ِإال
َأَخَذُهُم اللُه بِاْلَمْوِت، َوَما طَفَف قـَْوٌم اْلِميَزاَن ِإال َأَخَذُهُم اللُه بِالسِنيَن، َوَما َمَنَع قـَْوٌم 

َوَما َجاَر قـَْوٌم ِفي ُحْكٍم ِإال َكاَن اْلَبْأُس  ،لسَماءِ الزَكاَة ِإال َمنَـَعُهُم اللُه اْلَقْطَر ِمَن ا
نَـُهمْ  ورواه  ،األلباينرواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب و {. }َواْلَقْتلُ : َأظُنُه قَالَ  .بـَيـْ

  .}خرىالبيهقي والطرباين مرفوعا من طريق أ

  1295 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - دٍ عْ سَ  نِ بْ  لَ هْ سَ  نْ عَ         
؟ اهللاِ  ولَ سُ ا رَ يَ  كَ لِ ىت ذَ مَ وَ : لَ يقِ  .خٌ سْ مَ وَ  فٌ ذْ قَ وَ  فٌ سْ خَ  انِ مَ الز  رِ ي آخِ فِ  ونُ كُ يَ سَ {:قالَ 
  .}صحيح: ماجة، وقال األلباينه ابن روا{.  }اتُ ينَ قِ الْ وَ  فُ ازِ عَ مَ الْ  تِ رَ هَ ا ظَ ذَ إِ : قالَ 

  1296 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن بـَُرْيَدةَ         
َما ِمْن رَُجٍل ِمْن اْلَقاِعِديَن  ،ُحْرَمُة ِنَساِء اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َكُحْرَمِة أُمَهاِتِهمْ {

َيْأُخُذ ِمْن  ،َيْخُلُف رَُجًال ِمْن اْلُمَجاِهِديَن ِفي َأْهِلِه فـََيُخونُهُ  ِإال َوَقَف َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَ
: فـََقالَ  -ِه َوَسلمَ َصلى اللُه َعَليْ  -ُمث اْلتَـَفَت إليَنا َرُسوُل اللهِ . َحَسَناتِِه َما َشاَء، َحتَى يـَْرَضى

 .}رواه مسلم َوأَبُو َداود{.  }؟َفَما ظَنُكمْ 

  1297 :الحديث رقم        

 سَ يْ لَ  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَة        
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  .}رواه أبو داود وصححه األلباين{.  }هِ دِ ي ى سَ لَ عَ  داً بْ عَ  وْ ا أَ هَ جِ وْ ى زَ لَ عَ  ةً أَ رَ امْ  بَ ب خَ  نْ ا مَ نّ مِ 

  1298 :الحديث رقم        

َمْن   {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرَ         
َها، فَِإن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللِه َواْليَـْوِم اآلِخِر  َفال َيْخُلون بِاْمَرَأٍة لَْيَس َمَعَها ُذو َمْحَرٍم ِمنـْ

  }غاية املرام ويف صحيح الرتغيب والرتهيب: ، وصححه األلباين يفمحد يف مسندهرواه أ{ .}ثَالِثْـُهَما الشْيطَانُ 

  1299 :الحديث رقم        

 :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ َأن َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرَ         
  .}رواه مسلم{. }َمْحَرمِإال َأْن َيُكون نَاِكًحا َأْو َذا  ،َال يَِبيَتن رَُجل ِعْند ِاْمَرأَة ثـَيب {

  1300 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ         
أَفـَرَأَْيَت  ،يَا َرُسوَل الّلهِ  :فـََقاَل َرُجٌل ِمَن األَْنَصارِ . ِإياُكْم َوالدُخوَل َعَلى النَساءِ { :قَالَ 

  .}والرتمذي اري ومسلمالبخأمحد و  رواه{. }اْلَحْمُو اْلَمْوتُ : احلَْْمَو ؟ قَالَ 

  1301 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -أَنُه مسََِع َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يارِ صَ نْ اْألَ  دٍ يْ سَ يب أُ أَ  نْ عَ         
فـََقاَل  -َوُهَو َخارٌِج ِمْن اْلَمْسِجِد فَاْختَـَلَط الرَجاُل َمَع النَساِء ِيف الطرِيقِ  -يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

اْسَتْأِخْرَن، فَِإنُه لَْيَس َلُكن َأْن َتْحُقْقَن  {:لِلنَساءِ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللِه 
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َحىت ِإن ثـَْوبـََها لََيتَـَعلُق  ،َفَكاَنْت اْلَمْرأَُة تـَْلَتِصُق بِاجلَِْدارِ  .افاِت الطرِيقِ الطرِيَق، َعَلْيُكن ِبحَ 
   .}باين يف صحيح اجلامعلد وحسنه األرواه أبو داو {. }بِاجلَِْداِر ِمْن ُلُصوِقَها ِبهِ 

  1302 :الحديث رقم        

لَْيَس  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -اللُه َعْنهُ َرِضَي  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَة        
  .}رواه ابن حبان وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة{. }لِلنَساِء َوسَط الطرِْيقِ 

  1303 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مِ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
رواه ابن حبان والرتمذي وغريمها، {  .}ا َخَرَجْت اْسَتْشَرفـََها الشْيطَانُ ذَ إِ ، فَ ةٌ رَ وْ اْلَمْرَأُة عَ  {:قَالَ 

وصححه األلباين يف صحيح . رواه الطرباين يف الكبري، ورجاله موثوقون: وحسنه ابن قدامة يف املغين، وقال اهليثمي
  . }ابن خزمية

  1304 :الحديث رقم        

َال { :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َجابِرَ         
 َوِمْنَك ؟: قـُْلَناتَِلُجوا َعَلى اْلُمِغيَباِت، فَِإن الشْيطَاَن َيْجِري ِمْن َأَحدُِكْم َمْجَرى الدِم، 

رواه الرتمذي وصححه األلباين يف صحيح {. }َلْيِه فََأْسَلُم َوِمني، َوَلِكن اللَه َأَعانَِني عَ  :قَالَ 
   .}الرتمذي

  1305 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
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َنًة {:- َوَسلمَ  رواه أمحد والبخاري ومسلم {.  }َأَضر َعَلى الرَجاِل ِمَن النَساءِ َما تـَرَْكُت بـَْعِدي ِفتـْ
  .}وابن ماجة

  1306 :الحديث رقم        

َفان  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرة         ِصنـْ
َوِنَساٌء  . قـَْوٌم َمَعُهْم ِسَياٌط َكَأْذنَاِب اْلبَـَقِر َيْضرِبُوَن ِبَها الناسَ : ِمْن َأْهِل الناِر َلْم َأرَُهَما

َال َيْدُخْلَن . َكاِسَياٌت َعارِيَاٌت ُمِميَالٌت َماِئَالٌت، ُرُؤوُسُهن َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلةِ 
  .}رواه مسلم{. }َيِجْدَن رِيَحَها، َوِإن رِيَحَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َكَذا وََكَذا  اْلَجنَة َوَال 

  1307 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو         َصلى اللُه َعَلْيِه َوَآلِِه  -َأّن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
َسَيُكوُن ِفي آِخِر َهِذِه األُمِة رَِجاٌل يـَرَْكُبوَن َعَلى اْلَمَياِثِر، َحتى يَْأُتوا { :قَالَ  - َوَسلمَ 

َواَب َمَساِجِدِهْم، ِنَساُؤُهْم َكاِسَياٌت َعارِيَاٌت، َعَلى رُُءوِسِهْم َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت  أَبـْ
َلْو َكاَنْت َورَاءَُكْم أُمٌة ِمَن األَُمِم، َلَخَدَمُهْم َكَما اْلِعَجاِف، اْلَعُنوُهن فَِإنـُهن َمْلُعونَاٌت، 

َلُكمْ  بـْ رواه احلاكم {. }اماً ظَ عِ  وجاً رُ سُ : ؟ قالَ رْ اثِ يَ مَ الْ  َماوَ : ِيب ِألَ  تُ لْ قُ فَـ . َخَدَمُكْم ِنَساُء األَُمِم قـَ
  .}وانظر السلسلة الصحيحة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: وقال

  1308 :الحديث رقم        

      :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ارٍ سَ يَ  نِ بْ  لَ قِ عْ مَ  نْ عَ         
}  امرأًة ال َتِحل َألْن يُطَعَن في رأِس أحدِكم بِمخَيٍط من حديٍد خيٌر لُه ِمْن أن َيَمس
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  .}الطرباين وصححه األلباين يف صحيح اجلامعرواه  {. }لهُ 

  1309 :الحديث رقم        

َها رِيَح الطيِب يـَنـَْفحُ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ           ،َلِقَيْتُه اْمرَأٌَة َوَجَد ِمنـْ
َوَلُه َتطَيْبِت : نـََعْم، قَالَ : ِجْئِت ِمَن اْلَمْسِجِد ؟ قَاَلتْ  ،يَا أََمَة اْجلَبارِ : َوِلَذْيِلَها ِإْعَصاٌر، فـََقالَ 

َال  {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِإين مسَِْعُت ِحيب أَبَا اْلَقاِسمِ : نـََعْم، قَالَ : ؟ قَاَلتْ 
تَـْغَتِسَل ُغْسَلَها ِمَن اْلَجَنابَةِ  ،تـُْقَبُل َصَالٌة ِالْمَرَأٍة َتطَيَبْت ِلَهَذا اْلَمْسِجدِ  . }َحتى تـَْرِجَع فـَ

 .}وصححه األلباينّ  وغريه، رواه أبو داود{

  1310 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -أَنُه مسََِع َرُسوَل اللهِ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ُهْم {:يـَُقوُل ِحَني نـَزََلْت آيَُة اْلُمالَعَنةِ  - َوَسلمَ  أَيَما اْمَرَأٍة َأْدَخَلْت َعَلى قـَْوٍم َمْن لَْيَس ِمنـْ

َلْيَسْت ِمْن اللِه ِفي َشْيء َوَلْن يُْدِخَلَها اللُه َجنَتهُ  َوأَيَما رَُجٍل َجَحَد َوَلَدُه َوُهَو يـَْنظُُر  ،فـَ
رواه أبو داود {. }ْنُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَفَضَحُه َعَلى رُُءوِس اْألَولِيَن َواْآلِخرِينَ إليه اْحَتَجَب اللُه مِ 

  .}مشكاة املصابيح:، انظروابن حبان يف صحيحهوالدارمي والنسائي 

  1311 :الحديث رقم        

َصلى الله  -اللهِ  قَاَل َرُسولُ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبن بـُرَْيَدة َعْن أَبِيهِ  َعْبد اللهِ َعْن         
. }يَا َعِلّي َال تـُْتِبع النْظَرة النْظَرة فَِإن َلك اْألُوَلى َولَْيَس َلك اْآلِخَرة{:لَِعِلي  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}سنه األلباين، وحصحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب: رواه ابو داود واحلاكم وقال{
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  1312 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َسأَْلُت النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َعْبِد اللِه اْلَبَجِلي  َعْن َجرِيرَ         
  .}والرتمذي وابو داود رواه مسلم{ .}اْصِرْف َبَصَركَ  {:َعْن  َنْظَرِة اْلَفْجَأِة، فـََقالَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

  1313 :الحديث رقم        

ُكِتَب  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َناِن زِنَاُهَما النَظرُ  ،َعَلى اْبِن آَدَم َنِصيُبُه ِمْن الزنَا ُمْدِرٌك َذِلَك َال َمَحاَلةَ  َواْألُُذنَاِن  ،فَاْلَعيـْ

 ،َوالرْجُل زِنَاَها اْلُخطَا ،َواْلَيُد زِنَاَها اْلَبْطشُ  ،َواللَساُن زِنَاُه اْلَكَالمُ  ،زِنَاُهَما اِالْسِتَماعُ 
  .}عليهمتفق {. }َوُيَكذبُ َوُيَصدُق َذِلَك اْلَفْرُج  ،َواْلَقْلُب يـَْهَوى َويـََتَمنى

  1314 :الحديث رقم        

هِ  ْبنِ  بـَْهزَ َعْن          ُه َعْنهُ  -َحِكيٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِه، : قـُْلتُ : قَالَ  -َرِضَي الليَا َرُسوَل الل
َها َوَما َنَذُر ؟ قَالَ  َمَلَكْت اْحَفْظ َعْورََتَك ِإال ِمْن َزْوِجَك َأْو َما  {:َعْورَاتـَُنا َما نَْأِيت ِمنـْ

ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن ال : يَا َرُسوَل اللِه، أَرَأَْيَت ِإَذا َكاَن بـَْعُضَنا ِيف بـَْعٍض ؟ قَالَ : قـُْلتُ . َيِميُنكَ 
فَاللُه َأَحق َأْن ُيْسَتَحى : يَا َرُسوَل اللِه، ِإَذا َكاَن َأَحُدنَا َخالًِيا ؟ قَالَ : قـُْلتُ  .ُتْظِهَر َعْورََتكَ 

 .}رواه الرتمذى وحسنه، وابن ماجه، وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي{. }ِمَن الناسِ  ِمْنهُ 

  1315 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : َقالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َعْوفٍ  َعْن َعْبِد الرْمحَنَ         
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َصلْت اْلَمْرَأُة َخْمَسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحِفَظْت فـَْرَجَها، َوَأطَاَعْت ِإَذا  {:- َوَسلمَ 
َواِب اْلَجنِة ِشْئت: ِقيَل َلَها ،َزْوَجَها رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه عن {. }اْدُخِلي ِمْن َأي أَبـْ
  .}واحلديث صححه األلباين يف اجلامع الصغري ،- رضي اهللا عنه -أيب هريرة

  1316 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ي دِ اعِ السّ  دٍ عْ سَ  نِ بْ  لَ هْ سَ  نْ عَ         
رواه {. }رِْجَلْيِه َأْكُفل َلُه اْلَجنةَمْن َيْكُفل ِلي َما بـَْين َلْحيَـْيِه َوَما بـَْين {:-َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}البخاري

  

  .-ىرَ غْ الص وَ  ىرَ بْـ كُ لْ اَ  -ةِ واطَ الل  ةُ مَ رْ حُ 

َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمَن  :قال تعاىل        
ُتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفوَن  )80(اْلَعاَلِميَن   )81(ِإنُكْم لََتْأتُوَن الرَجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَساِء َبْل أَنـْ

ْريَِتُكْم ِإنـُهْم أُنَاٌس يـََتَطهُروَن   )82(َوَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإال َأْن قَاُلوا َأْخرُِجوُهْم ِمْن قـَ
 َناُه َوَأْهَلُه ِإال َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطًرا فَاْنظُْر َكْيَف   )83(اْمَرأَتَُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن فَأَْنَجيـْ

  .}سورة األعراف{ )84(َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِميَن 

َوَلما َجاَءْت ُرُسلَُنا ُلوطًا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق ِبِهْم َذْرًعا َوقَاَل َهَذا يـَْوٌم  :قال تعاىلو         
ْبُل َكانُوا يـَْعَمُلوَن السيَئاِت قَاَل يَا قـَْوِم  )77(َعِصيٌب  َوَجاَءُه قـَْوُمُه يـُْهَرُعوَن ِإلَْيِه َوِمْن قـَ

 َأْطَهُر َلُكْم فَاتـ َه َوَال ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنُكْم رَُجٌل َرِشيٌد َهُؤَالِء بـََناِتي ُهنُقوا الل
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قَاَل َلْو َأن  )79(قَاُلوا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا ِفي بـََناِتَك ِمْن َحق َوِإنَك لَتَـْعَلُم َما نُرِيُد  )78(
ًة َأْو َآِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديٍد  ودسورة ه{) 80(ِلي ِبُكْم قـُو{.   

قَاُلوا يَا ُلوُط ِإنا ُرُسُل رَبَك َلْن َيِصُلوا ِإلَْيَك فََأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن  :قال تعاىلو         
 اللْيِل َوَال يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإال اْمَرأََتَك ِإنُه ُمِصيبـَُها َما َأَصابـَُهْم ِإن َمْوِعَدُهُم الصْبحُ 

َها ِحَجارًَة  )81(أَلَْيَس الصْبُح ِبَقرِيٍب  فـََلما َجاَء َأْمُرنَا َجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها َوَأْمَطْرنَا َعَليـْ
سورة {) 83(ُمَسوَمًة ِعْنَد رَبَك َوَما ِهَي ِمَن الظاِلِميَن بَِبِعيٍد  )82(ِمْن ِسجيٍل َمْنُضوٍد 

  .}هود

قَاُلوا ِإنا ُأْرِسْلَنا ِإَلى قـَْوٍم  )57(اْلُمْرَسُلوَن  قَاَل َفَما َخْطُبُكْم أَيـَها :قال تعاىلو         
ْرنَا ِإنـَها َلِمَن  )59(ِإال َآَل ُلوٍط ِإنا َلُمَنجوُهْم َأْجَمِعيَن  )58( ُمْجرِِمينَ  اْمَرأََتُه َقد ِإال
قَاُلوا  )62(قَاَل ِإنُكْم قـَْوٌم ُمْنَكُروَن  )61(فـََلما َجاَء َآَل ُلوٍط اْلُمْرَسُلوَن  )60(اْلَغاِبرِيَن 

َناَك ِبَما َكانُوا ِفيِه يَْمتَـُروَن  َناَك بِاْلَحق َوِإنا َلَصاِدُقونَ  )63(َبْل ِجئـْ فََأْسِر بَِأْهِلَك  )64( َوأَتـَيـْ
 )65(اْمُضوا َحْيُث تـُْؤَمُروَن ِبِقْطٍع ِمَن اللْيِل َواتِبْع َأْدبَارَُهْم َوَال يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد وَ 

َنا ِإلَْيِه َذِلَك اْألَْمَر َأن َداِبَر َهُؤَالِء َمْقطُوٌع ُمْصِبِحيَن  َوَجاَء َأْهُل اْلَمِديَنِة  )66(َوَقَضيـْ
 )69(ِن َواتـُقوا اللَه َوَال ُتْخُزو  )68(قَاَل ِإن َهُؤَالِء َضْيِفي َفَال تـَْفَضُحوِن  )67(َيْسَتْبِشُروَن 

َهَك َعِن اْلَعاَلِميَن  َلَعْمُرَك  )71(قَاَل َهُؤَالِء بـََناِتي ِإْن ُكْنُتْم فَاِعِليَن  )70(قَاُلوا َأَوَلْم نـَنـْ
َفَجَعْلَنا َعالِيَـَها  )73(فََأَخَذتْـُهُم الصْيَحُة ُمْشرِِقيَن  )72(ِإنـُهْم َلِفي َسْكَرتِِهْم يـَْعَمُهوَن 

 )75(ِإن ِفي َذِلَك َآلَيَاٍت لِْلُمتَـَوسِميَن  )74(ْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجارًَة ِمْن ِسجيٍل َساِفَلَها َوَأْمطَ 
   .}سورة احلجر{) 77(ِإن ِفي َذِلَك َآلَيًَة لِْلُمْؤِمِنيَن  )76(َوِإنـَها لَِبَسِبيٍل ُمِقيٍم 
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ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأَال  )160(َكذَبْت قـَْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِليَن  :قال تعاىلو         
َوَما َأْسأَُلُكْم  )163(فَاتـُقوا اللَه َوَأِطيُعوِن  )162(ِإني َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن  )161(تـَتـُقوَن 

َن اْلَعاَلِميَن أَتَْأُتوَن الذْكَراَن مِ  )164(َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال َعَلى َرب اْلَعاَلِميَن 
ُتْم قـَْوٌم َعاُدوَن  )165( قَاُلوا لَِئْن  )166(َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم رَبُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبْل أَنـْ

ْنَتِه يَا ُلوُط لََتُكوَنن ِمَن اْلُمْخَرِجيَن  َرب ) 168(قَاَل ِإني ِلَعَمِلُكْم ِمَن اْلَقالِيَن  )167(َلْم تـَ
 ا يـَْعَمُلوَن َنجَناُه َوَأْهَلُه َأْجَمِعيَن  )169(ِني َوَأْهِلي ِمم ِإال َعُجوزًا ِفي اْلَغاِبرِيَن  )170(فـََنجيـْ

ِإن  )173(َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذرِيَن  )172(ثُم َدمْرنَا اْآلََخرِيَن  )171(
سورة {) 175(َوِإن رَبَك َلُهَو اْلَعزِيُز الرِحيُم  )174(َما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنيَن ِفي َذِلَك َآلَيًَة وَ 

  .}الشعراء

ِإال َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما  )29(َوالِذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن  :قال تعاىلو         
ُر َمُلوِميَن  تَـَغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن  )30(َمَلَكْت أَْيَمانـُُهْم فَِإنـُهْم َغيـْ َفَمِن ابـْ

  .}سورة املعارج{) 31(

ِإن الِذيَن ُيِحبوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الِذيَن َآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب  :قال تعاىلو         
ُتْم َال تـَْعَلُموَن  َيا َواْآلَِخَرِة َواللُه يـَْعَلُم َوأَنـْ نـْ ِه َعَلْيُكْم  )19(أَلِيٌم ِفي الدَوَلْوَال َفْضُل الل

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت الشْيطَاِن  )20(يٌم َورَْحَمُتُه َوَأن اللَه رَُءوٌف رَحِ 
َوَمْن يـَتِبْع ُخطَُواِت الشْيطَاِن فَِإنُه يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوَال َفْضُل اللِه َعَلْيُكْم 

) 21(َوَلِكن اللَه يـُزَكي َمْن َيَشاُء َواللُه َسِميٌع َعِليٌم  َورَْحَمُتُه َما زََكا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبًدا
  .}سورة النور{
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  1317 :الحديث رقم        

       :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
َرُة اللِه َأْن يَْأِتَي اْلُمْؤِمُن َما َحرَم َعَلْيه  { أمحد رواه {. }ِإن اللَه يـََغاُر َوِإن اْلُمْؤِمَن يـََغاُر َوَغيـْ
 .}البخاري ومسلمو 

  1318 :الحديث رقم        

ِإَذا  {:-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنسَ         
اْسَتَحلْت أُمِتي َخْمًسا فـََعَلْيِهُم الدَماُر، ِإَذا َظَهَر التالُعُن، َوَشرِبُوا اْلُخُموَر، َولَِبُسوا 

الطرباين وأبو ه روا{. }اْلَحرِيَر، َواتِخُذوا اْلِقَياَن، َواْكتَـَفى الرَجاُل بِالرَجاِل، َوالنَساُء بِالنَساءِ 
  .}حسن لغريه: البيهقي وقال األلبايننعيم و 

  1319 :الحديث رقم        

ُهما -اْبِن َعباسَ  َعنِ           :لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
تـُُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل ِبهِ  ،َمْن َوَجْدُتُموُه يـَْعَمُل َعَمَل قـَْوِم ُلوطٍ { أمحد وأبو داود  رواه{. }فَاقـْ

وصححه كذلك  .حسن صحيح: قال الشيخ األلباين يف اإلرواء .واللفظ له، والرتمذي وابن ماجة واحلاكم والبيهقي
  .}انظر صحيح اجلامعو  يف صحيح الرتمذي،

  1320 :الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن َعباسَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك َقالَ   - َرِضَي اللُه َعنـْ
 .َلَعَن اللُه َمْن َعِمَل َعَمَل قـَْوِم ُلوٍط، َلَعَن اللُه َمْن َعِمَل َعَمَل قـَْوِم ُلوطٍ { :- َوَسلمَ 
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له شاهد : وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة .رواه أمحد وحسنه شعيب األرنؤوط يف حتقيق املسند{. }َثالثًا
  .}صحيح

  1321: الحديث رقم        

  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
حسنه األلباين مبا قبله كما يف ورواه ابن ماجة {. }يعاً مِ ا جَ مَ وهُ مُ جُ ارْ ، فَ لَ فَ سْ اْألَ ى وَ لَ عْ وا اْألَ مُ جُ رْ اُ  {

  }تعليقه على سنن ابن ماجه

  1322: الحديث رقم        

َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قَالَ   - َرِضَي اللُه َعنـُْهما -اهللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رَ ابِ جَ  نْ عَ         
 الرتمذيو  محدأ رواه{. }وطٍ لُ  مِ وْ قَـ  لَ مَ ي عَ تِ م ى أُ لَ عَ  افُ خَ ا أَ مَ  فَ وَ خْ أَ  ن إِ { :- اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

، وصححه األلباين يف واحلاكم يف املستدرك على شرط الشيخني ابن ماجةرواه و  .حديث حسن غريب: وقال
وحسنه يف صحيح ابن ماجة ويف صحيح الرتغيب والرتهيب وصحيح الرتمذي ويف ختريج مشكاة  ،صحيح اجلامع

  .}املصابيح

  1323 :الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن َعباسَ           :لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َوَلَعَن اللُه َمْن َكَمَه  ،َلَعَن اللُه َمْن َغيـَر ُتُخوَم اَألْرضِ  ،َذَبَح ِلَغْيِر اللهِ  َلَعَن اللُه َمنْ { 

َر َمَوالِيهِ  ،َوَلَعَن اللُه َمْن َسب َواِلَدْيهِ  ،اَألْعَمى َعِن السِبيلِ  َوَلَعَن  ،َوَلَعَن اللُه َمْن تـََولى َغيـْ
رواه امحد يف املسند، واحلاكم يف املستدرك، وابن حبان يف صحيحه، {. }قـَْوِم لُوطٍ  اللُه َمْن َعِمَل َعَملَ 

  }وحسن اسناده أمحد شاكر. له شاهد صحيح: ، وقال األلباين يف السلسلة الصحيحةوالبيهقي
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  1324 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ قَاَل : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
  .}رواه أبو داود حسنه األلباين يف صحيح أيب داود{. }َمْلُعوٌن َمْن أََتى اْمَرأََتُه ِفي ُدبُرَِها{

  1325 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َرُسوُل اللهِ قَاَل : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
 - َمْن أََتى َحاِئًضا َأْو اْمَرَأًة ِفي ُدبُرَِها َأْو َكاِهًنا فـََقْد َكَفَر ِبَما أُْنِزَل َعَلى ُمَحمدٍ { :- َوَسلمَ 

  .}رواه الرتمذي وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي{.  }- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  1326 :الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن َعباسَ           :لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
تـُُلوا اْلَبِهيَمَة { وصححه األلباين  اوغريمه وابن ماجة رواه أمحد{. }َمْن َوَقَع َعَلى َبِهيَمٍة فَاقْـتـُُلوُه َواقـْ

  .}يف اإلرواء

  1327 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللى اللَصل
َوَال يـُْفِضي  ،َوَال اْلَمْرَأة ِإَلى َعْورَة اْلَمْرَأة ،َال يـَْنظُر الرُجل ِإَلى َعْورَة الرُجل {:- َوَسلمَ 

 .}َوَال تـُْفِضي اْلَمْرَأة ِإَلى اْلَمْرَأة ِفي الثـْوب اْلَواِحد ،الرُجل ِإَلى الرُجل ِفي ثـَْوب َواِحد
  .}مسلم وأبو داود والرتمذيأمحد و رواه {
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  1328 :الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن َعباس          :لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه { .}َلَعَن اُهللا الُمَتَشبِهيَن ِمَن الّرجاِل بالّنَساِء، َوالُمتشِبهاِت ِمن الّنَساِء بالّرَجالْ {

   .}البخاريأمحد و 

  1329 :الحديث رقم        

           َرُسوُل اللهِ  لَ ئِ سُ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -هِ د جَ  نْ عَ  يهِ بِ أَ  نْ عَ  بٍ يْ عَ شُ  نِ بْ  رومْ عَ  نْ عَ         
 .}اللوِطيُة الصْغَرى وَ هُ {:قالَ فَ  ؟رِ بُ  الد ِيف  اءِ سَ الن  انِ يِ تْ إِ  نْ عَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
  .}التعليقات الرضية: وحسنه األلباين يف. رواه أمحد، والنسائي بإسناد جيد{

  1330 :الحديث رقم        

             :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن ثـَْوبَانَ         
َواًما ِمْن أُمِتي يَْأُتوَن يـَْوَم اْلِقَياَمةِ {  ،ِبَحَسَناٍت َأْمثَاِل ِجَباِل ِتَهاَمَة بِيًضا َألْعَلَمن َأقـْ

َيْجَعُلَها اللهُ  ِصْفُهْم لََنا، َجلِهْم لََنا  ،يَا َرُسوَل اللهِ : قَاَل ثـَْوبَانُ  .َهَباًء َمْنُثورًا -َعز َوَجل  - فـَ
ُهْم َوَحنُْن َال نـَْعَلُم، قَالَ  َويَْأُخُذوَن ِمَن  ،ُنُكْم َوِمْن ِجْلَدِتُكمْ َأَما ِإنـُهْم ِإْخَوا: َأْن َال َنُكوَن ِمنـْ

تَـَهُكوَها ،اللْيِل َكَما تَْأُخُذونَ  َواٌم ِإَذا َخَلْوا ِبَمَحارِِم اللِه انـْ حديث صحيح رواه {. }َوَلِكنـُهْم َأقـْ
  .}وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة بن ماجة 

  1331 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَال - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـْرَةَ َعْن َأِيب         
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ُكل أُمِتي ُمَعاًفى ِإال اْلُمَجاِهرِيَن، َوِإن ِمْن اْلُمَجاَهَرِة َأْن يـَْعَمَل الرُجُل بِاللْيِل {:يـَُقولُ 
َعِمْلُت اْلَبارَِحَة َكَذا وََكَذا، َوَقْد  ،يَا ُفَالنُ : َستَـَرُه اللُه َعَلْيِه فـَيَـُقولَ َعَمًال ثُم ُيْصِبَح َوَقْد 

َر اللِه َعْنهُ    .}رواه البخاري ومسلم{ .}بَاَت َيْستـُُرُه رَبُه، َوُيْصِبُح َيْكِشُف ِستـْ

  1332: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َمسَْعاَن اْألَْنَصارِي  َعْن النـواسَ         
َضَرَب اللُه َمَثًال ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما، َوَعَلى َجْنَبَتْي الصَراِط ُسورَاِن ِفيِهَما {:قَالَ  - َوَسلمَ 

َواٌب ُمَفتَحٌة، َوَعَلى اْألَبـَْوابِ  أَيـَها : ُسُتوٌر ُمْرَخاٌة، َوَعَلى بَاِب الصَراِط َداٍع يـَُقولُ  أَبـْ
اْدُخُلوا الصَراَط َجِميًعا َوَال تـَتَـَفرُجوا، َوَداٍع َيْدُعو ِمْن َجْوِف الصَراِط، فَِإَذا َأرَاَد  ،الناسُ 
َواِب قَالَ َأْن   .فَِإنَك ِإْن تـَْفَتْحُه تَِلْجهُ  ،ْفَتْحهُ َوْيَحَك َال تَـ : يـَْفَتُح َشْيًئا ِمْن تِْلَك اْألَبـْ

َواُب اْلُمَفتَحُة َمَحارُِم اللِه تـََعاَلى،  ْسَالُم، َوالسورَاِن ُحُدوُد اللِه تـََعاَلى، َواْألَبـْ َوالصَراُط اْإلِ
ي فـَْوَق الصَراِط َوالداعِ  ،- َعز َوَجل  - َوَذِلَك الداِعي َعَلى رَْأِس الصَراِط ِكَتاُب اللهِ 

املستدرك على شرط مسلم، وكذا : رواه أمحد، زصححه احلاكم يف {. }َواِعُظ اللِه ِفي قـَْلِب ُكل ُمْسِلم
نظر صحيح الرتغيب وا. صحيح اجلامع: التلخيص، وحسنه حمققو مسند أمحد، وصححه األلباين يف: الذهيب يف
  .}والرتهيب

  

  ثِ ائِ بَ خَ الْ  م أُ  رُ مْ خَ لْ اَ 

ُتْم ُسَكاَرى َحتى تـَْعَلُموا َما  :قال تعاىل         يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصَالَة َوأَنـْ
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  .}43.سورة النساء{تـَُقوُلوَن 

َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلناِس  :وقال تعاىل        
   .}219. سورة البقرة{َوِإْثُمُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما 

اْألَْزَالُم رِْجٌس يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِإنَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب وَ  :وقال تعاىل        
َنُكُم  )90(ِمْن َعَمِل الشْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن  ِإنَما يُرِيُد الشْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ

ُتْم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدُكْم َعْن ِذْكِر اللِه َوَعِن الصَالِة فـَهَ  ْل أَنـْ
َوَأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تـََولْيُتْم فَاْعَلُموا أَنَما َعَلى  )91(ُمْنتَـُهوَن 

  .}سورة املائدة{) 92(َرُسولَِنا اْلَبَالُغ اْلُمِبيُن 

  1333 :الحديث رقم        

ُهما -َجابَِر ْبَن َعْبِد اللهِ  نْ عَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
البخاري ومسلم  رواه{. }ِإن اللَه َوَرُسوَلُه َحرَم بـَْيَع اْلَخْمرِ {:َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو ِمبَكةَ  - َوَسلمَ 

  .}والرتمذي والنسائي وأبو داود يف السنن

  1334 :الحديث رقم        

ُهما -رَ مَ عُ  نْ ُعَمَر عَ  نِ ابْ  نِ عَ          نـََزَل تحريُم الخمِر َيوَم نـََزَل {:قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
والِحْنطَِة والشعير والخمُر ما َخاَمَر  والَعَسلِ  والتْمرِ  الِعَنبِ ِمَن : وهي ِمن خمسِة أشياء

  .}وابن حبان يف صحيحهرواه البخاري ومسلم وأبو داود يف سننه {. }الَعْقلَ 
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  1335: الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمرَ          نـََزَل َتْحرِيُم اْلَخْمِر يـَْوَم {:قالَ  َكَذِلكَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َوالشِعيِر، َواْلَخْمُر َما ِمَن اْلِعَنِب َوالتْمِر َواْلَعَسِل َواْلِحْنطَِة : نـََزَل َوِهَي ِمْن َخْمَسِة َأْشَياءَ 

َنا َحتى  - َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -َخاَمَر اْلَعْقَل، َوَثَالٌث َوِدْدُت َأن َرُسوَل اللهِ  َلْم يـَُفارِقـْ
َنا ِفيِهن َعْهًدا نـَْنَتِهي ِإلَْيهِ  َواٌب ِمْن أَبـَْوابِ : يـَْعَهَد ِإلَيـْ رواه {. }الربَا اْلَجد َواْلَكالَلَُة َوأَبـْ

  .}البخاري

  1336 :الحديث رقم        

َصلى الله َعَلْيِه  -مسَِْعت َرُسول الله: قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -النـْعَمان ْبن َبِشري َعنِ         
َوِإني  ،ِإن اْلَخْمر ِمْن اْلَعِصير َوالزبِيب َوالتْمر َواْلِحْنطَة َوالشِعير َوالذرَة {:يـَُقول - َوَسلمَ 

َهاُكْم َعْن ُكّل ُمْسِكر   .}البخاري رواه{. }أَنـْ

  1337 :الحديث رقم        

        َسَأَل النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َأن أَبَا طَْلَحةَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َها {:قَالَ  ،َعْن أَيـَْتاٍم َورِثُوا َمخْرًا -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -  ؟ أََفَال َأْجَعُلَها َخال  :قَالَ   . َأْهرِقـْ

       .}رواه مسلم والرتمذي{. }الَ  :قَالَ 

  1338 :الحديث رقم        

ُهما -َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ َعْن           -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسول الله َأن  -َرِضَي اللُه َعنـْ
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َها، ُحرَِمَها ِفي اآلِخَرةِ { :قَالَ  َيا، ثُم َلْم يـَُتْب ِمنـْ نـْ رواه{ .}َمْن َشِرَب اْلَخْمَر ِفي الد  
  .}البخاري

  1339 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن َصَحِايب َماِلٍك اَألْشَعرِي  َعْن َأِيب          َع النِيب  أَنهُ  - َرِضَي اللُه َعنـْ َصلى الله  -مسَِ
َواٌم َيْسَتِحلوَن اْلِحَر َواْلَحرِيَر َواْلَخْمَر {:يـَُقولُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  لََيُكوَنن ِمْن أُمِتي َأقـْ

َواٌم ِإَلى َجْنِب َعَلٍم يـَُروُح َعَلْيِهْم ِبَسارَِحٍة َلُهْم، يَْأتِيِهْم ِلَحاَجٍة َواْلَمَعاِزَف، وَ  لَيَـْنزَِلن َأقـْ
َنا َغًدا يَـُقوُلوا اْرِجْع ِإلَيـْ يُبَـيتـُُهُم اللُه َوَيَضُع اْلَعَلَم، َوَيْمَسُخ آَخرِيَن ِقَرَدًة َوَخَنازِيَر ِإَلى   . فـَ فـَ

  .}البخاري  رواه{. }يـَْوِم اْلِقَياَمةِ 

  1340: الحديث رقم        

ْ : َلما نـََزَل َحتْرُِمي اْخلَْمِر قَالَ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ابِ ط اخلَ  نِ بْ  رَ مَ عُ  نْ عَ          بـَني ُهمالل
َيْسأَُلوَنَك َعِن الَخْمِر َوالَمْيِسِر : فـَنَـزََلْت َهِذِه اْآليَُة الِيت ِيف اْلبَـَقَرةِ . لََنا ِيف اْخلَْمِر بـََيانًا ِشَفاءً 

َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلناِس َوِإْثُمُهَما 
َفُدِعَي  :قَالَ . -}219: البقرة{-ُقِل الَعْفَو َكَذِلَك يـُبَـيُن اُهللا َلُكُم اآلَيَاِت َلَعلُكْم تـَتَـَفكُرونَ 

ْ لََنا ِيف اْخلَْمِر بـَيَ : فـَُقرَِئْت َعَلْيِه، فـََقالَ : ُعَمرُ  بـَني ُهمَساءِ . انًا ِشَفاءً اللِيت ِيف النفـَنَـزََلِت اْآليَُة ال :
ُتْم ُسَكاَرى َفَكاَن ُمناِدي َرُسوِل . -}43: النساء{-يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصَالَة َوأَنـْ

َفُدِعَي .  يـَْقَرَبن الصَالَة َسْكَرانُ ِإَذا أَقَاَم الصَالَة نَاَدى َأَال  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 
ْ لََنا ِيف اْخلَْمِر بـََيانًا ِشَفاءً : ُعَمُر، فـَُقرَِئْت َعَلْيِه فـََقالَ  بـَني ُهمِيت ِيف اْلَماِئَدِة، . اللفـَنَـزََلِت اْآليَُة ال

َنا، : قَاَل ُعَمرُ . -}91:املائدة{-ْنتَـُهونَ فـََهْل أَنـُْتْم مُ  :َفُدِعَي ُعَمُر، فَـُقرَِئْت َعَلْيِه فـََلما بـََلغَ  انـْتَـَهيـْ
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َنا ويف  صحيح أيب داود: ، وصححه األلباين يفمحد والرتمذي وأبو داود والنسائي يف السننأرواه {. }انـْتَـَهيـْ
  .}صحيح النسائي ويف صحيح الرتمذي

  1341 :الحديث رقم        

َصلى اللهم َعَلْيِه  - أَنُه مسََِع َرُسوَل اللهِ  -َرِضي اللُه َعْنهَما -ْبِن َعْبِد اللهِ  ْن َجاِبرَ عَ         
ِإن اللَه َوَرُسوَلُه َحرَم بـَْيَع اْلَخْمِر َواْلَمْيَتِة َواْلِخْنزِيِر  {:يـَُقوُل َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو ِمبَكةَ  - َوَسلمَ 

يَل يَا َرُسوَل اللِه أَرَأَْيَت ُشُحوَم اْلَمْيَتِة فَِإنـَها يُْطَلى َِا السُفُن َويُْدَهُن َِا َفقِ . َواْألَْصَنامِ 
َصلى اللهم َعَلْيِه  -ُمث قَاَل َرُسوُل اللهِ . َال، ُهَو َحَرامٌ  :اْجلُُلوُد َوَيْسَتْصِبُح َِا الناُس؟ فـََقالَ 

قَاَتَل اللُه اْليَـُهوَد، ِإن اللَه َلما َحرَم ُشُحوَمَها، َجَمُلوُه ثُم بَاُعوُه : ِعْنَد َذِلكَ  - َوَسلمَ 
  .}البخاري ومسلمرواه {. }فََأَكُلوا ثََمَنهُ 

  1342 :الحديث رقم        

: قَالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - أّن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يرِ اخلُدْ  يدٍ عِ يب سَ أَ  نْ عَ         
َها َشْيٌء َفَال َيْشَرْب، َوَال { ِإن اَهللا تـََعاَلى َحرَم اْلَخْمَر، َفَمْن َأْدرََكْتُه َهِذِه اْآليَُة َوِعْنَدُه ِمنـْ

  .}رواه مسلم{. }يَِبعْ 

  1343 :الحديث رقم        

ُهما -اْبِن ُعَمرَ  نِ عَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قال -َرِضَي اللُه َعنـْ
 ،َوُمْعَتِصَرَها ،َوَعاِصَرَها ،َوُمْبَتاَعَها ،َوبَائَِعَها ،َوَساِقيَـَها ،َوَشارِبـََها ،َلَعَن اللُه اْلَخْمرَ {

رواه الرتمذي وأبو داود يف سننهما وابن حبان يف صحيحه وأمحد يف مسنده {. }َواْلَمْحُموَلَة ِإلَْيهِ  ،َوَحاِمَلَها
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  .}وصححه األلباين يف صحيح أيب داود  .عن ابن عباس

  1344 :الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن َعّباسَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  - لَِرُسوِل اللهِ  َرُجلٌ  أَْهَدى :قال - َرِضَي اللُه َعنـْ
َهْل َعِلْمَت َأن اللَه  {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -رَاِويََة َمخٍْر، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللهِ  - َوَسلمَ 

ِبَم : - لمَ َصلى اللُه َعَلْيِه َوسَ  -َفَسار ِإْنَسانًا فـََقاَل لَُه َرُسوُل اللهِ . َال : ؟ قَالَ  َقْد َحرَمَها
َعَها: فـََقالَ . أََمْرتُُه بِبَـْيِعَها: ؟ فـََقالَ  َساَرْرَتهُ    .}رواه مسلم{. }ِإن الِذي َحرَم ُشْربـََها َحرَم بـَيـْ

  1345: الحديث رقم        

اللُه َعَلْيِه َصلى  -إّن َرُسوَل الّلهِ  {:قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َماِلكٍ  َنَس ْبنِ أَ  َعنْ         
َوإّن َذِلَك َكاَن َعاّمَة ُخُمورِِهْم، يـَْوَم . نـََهَى َأْن ُيْخَلَط الّتْمُر َوالّزْهُو ثُّم ُيْشَربَ  - َوَسلمَ 

  .}رواه مسلم وابن حبان{ .}ُحّرَمِت اْلَخْمرُ 

  1346 :الحديث رقم        

 :يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعِت النِيب  أَنـَها - َرِضَي اللُه َعنـَْها - َعْن َعاِئَشةَ         
البخاري أمحد و رواه {. }َوَما َأْسَكَر اْلَفَرُق َفِمْلُء اْلَكف ِمْنُه َحَرامٌ  ،ُكل ُمْسِكٍر َحَرامٌ  {

  .}أبو داودومسلم والرتمذي و 

  1347 :الحديث رقم        

ُهما -َعِن اْبِن ُعَمرَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قال -َرِضَي اللُه َعنـْ
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  .}رواه البخاري ومسلم{. }ُكل ُمْسِكٍر َخْمٌر، وَُكل َخْمٍر َحَرامٌ { 

  .}وَُكل ُمْسِكٍر َحَرامٌ { :ُظ ُمْسِلمٍ فْ لَ وَ           

  1348: الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَليِه َوَسلم -النيب  نِ عَ  -َرِضي اللُه َعْنهَما - ْبِن َعْبِد اللهِ  َجاِبرَ َعْن         
  .}رواه النسائي وأبو داود يف سننه وابن حبان يف صحيحه{. }َحَرامٌ َما َأْسَكَر َكِثيُرُه فـََقليُلُه { :قالَ 

  1349 :الحديث رقم        

ُسِئَل َعِن  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـَْها -َعْن َعاِئَشةَ         
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه {. }ُكل َشَراٍب َأْسَكَر َحَرامٌ {:اْلِبْتِع فـََقالَ 

  .}والرتمذي وابن حبان

  1350: الحديث رقم        

ِيف َمْنزِِل َأِيب طَْلَحَة، وََكاَن  اْلَقْومِ ُكْنُت َساِقَي : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - أََنسَ َعْن         
َأَال ِإن { :ُمَناِديًا يـَُناِدي - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفَأَمَر َرُسوُل اهللاِ  ،َمخْرُُهْم يـَْوَمِئٍذ اْلَفِضيخَ 

َفَخَرْجُت فـََهَرقـْتـَُها، َفَجَرْت  ،اْخرُْج َفَأْهرِقـَْها: فـََقاَل ِيل أَبُو طَْلَحةَ : لَ قَا. اْلَخْمَر َقْد ُحرَمتْ 
لَْيَس َعَلى : َفأَنـَْزَل اهللاُ  ،َقْد قُِتَل قـَْوٌم َوِهَي ِيف بُطُوِِمْ : ِيف ِسَكِك اْلَمِديَنِة فـََقاَل بـَْعُض اْلَقْومِ 

  .}رواه البخاري ومسلم وأبو داود{. } ُجَناٌح ِفيَما طَِعُمواالِذين آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت 

  1351 :الحديث رقم        
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 ،َوَجْيَشاُن ِمْن اْلَيَمنِ  ،َأن َرُجًال َقِدَم ِمْن َجْيَشانَ  - َرِضي اللُه َعْنهَما -َعْن َجابِرَ         
 ِيبمَ  -َفَسَأَل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَرِة يـَُقاُل َلهُ  -َصل اْلِمْزُر،  َعْن َشرَاٍب َيْشَربُونَُه بَِأْرِضِهْم ِمَن الذ
 ِيبمَ  - فـََقاَل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللهِ : ؟ قَالَ  َأَو ُمْسِكٌر ُهوَ  {:- َصلنـََعْم، قَاَل َرُسوُل الل         

َعْهًدا ِلَمْن  -َعز َوَجل  - َحَراٌم، ِإن َعَلى اللهِ ُكل ُمْسِكٍر : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
يَا َرُسوَل اللِه، َوَما ِطيَنُة اْخلََباِل ؟ : ، قَاُلواَيْشَرُب اْلُمْسِكَر َأْن َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة اْلَخَبالِ 

  .}وغريمها مسلمأمحد و رواه { .}ُعَصارَُة َأْهِل النارِ أَْو  ،َعَرُق َأْهِل النارِ : قَالَ 

  1352 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : َقالَ  -َرِضي اللُه َعْنهَما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو        
َوِإْن َماَت َدَخَل  ،َمْن َشِرَب اْلَخْمَر َوَسِكَر َلْم تـُْقَبْل َلُه َصالٌة َأْربَِعيَن َصَباًحا {:- َوَسلمَ 

الناَر، فَِإْن تَاَب تَاَب اللُه َعَلْيِه، َوِإْن َعاَد َفَشِرَب َفَسِكَر َلْم تـُْقَبْل َلُه َصالٌة َأْربَِعيَن 
َصَباًحا، فَِإْن َماَت َدَخَل الناَر، فَِإْن تَاَب تَاَب اللُه َعَلْيِه، َوِإْن َعاَد َفَشِرَب َفَسِكَر َلْم 

ْل َلُه َصالٌة َأْربَِعيَن َصَباًحا، فَِإْن َماَت َدَخَل الناَر، فَِإْن تَاَب تَاَب اللُه َعَلْيِه، َوِإْن تـُْقبَ 
يَا َرُسوَل اللِه، : قَاُلوا. َعاَد َكاَن َحقا َعَلى اللِه َأْن َيْسِقَيُه ِمْن َرَدَغِة اْلَخَباِل يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

صححه األلباين يف صحيح ابن و رواه ابن ماجه {. }ُعَصارَُة َأْهِل النارِ : َباِل؟ قَالَ َوَما َرَدَغُة اخلَْ 
 .}ماجه

  1353 :الحديث رقم        
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َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضي اللُه َعْنهَما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو        
َرواه البخارّي {. }َمن َشِرَب الَخمَر في الّدنيا ُيحَرُمها في اآلِخرة{:-َوَسلمَ اللُه َعَلْيِه 

 .}ومسلم

  1354 :الحديث رقم        

        :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
حسن، وحتسينه له إمنا مبجموع طرقه  : قال الشيخ األلباين. ماجةابن رواه {. }اْلَخْمِر َكَعاِبِد َوَثنٍ ُمْدِمُن  {

   .}وحسنه يف صحيح ابن ماجةكما بني هو يف كتابه سلسلة األحاديث الصحيحة 

  1355 :الحديث رقم        

ِإنُه َكاَن  ،اْجَتِنُبوا اْلَخْمَر فَِإنـَها أُم اْلَخَباِئثِ  {:قالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُعْثَمانَ  نْ عَ         
َعِلَقْتُه اْمَرَأٌة َغوِيةٌ  َلُكْم تـََعبَد، فـَ ِإنا  :فََأْرَسَلْت ِإلَْيِه َجارِيـَتَـَها فـََقاَلْت َلهُ  ،رَُجٌل ِممْن َخَال قـَبـْ

َحتى  ،َفطَِفَقْت ُكلَما َدَخَل بَابًا َأْغَلَقْتُه ُدونَهُ  ،َنْدُعوَك لِلشَهاَدِة، فَاْنطََلَق َمَع َجارِيَِتَها
ِإني َواللِه َما َدَعْوُتَك  :َأْفَضى ِإَلى اْمَرَأٍة َوِضيَئٍة ِعْنَدَها ُغَالٌم َوبَاِطَيُة َخْمٍر فـََقاَلتْ 

اْلَخْمَرِة َكْأًسا َأْو تـَْقُتَل َهَذا لِلشَهاَدِة َوَلِكْن َدَعْوُتَك لِتَـَقَع َعَلي َأْو َتْشَرَب ِمْن َهِذِه 
َلْم َيرِْم َحتى  :قَالَ  ،َفَسَقْتُه َكْأًسا ،فَاْسِقيِني ِمْن َهَذا اْلَخْمِر َكْأًسا :قَالَ  ،اْلُغَالمَ  زِيُدوِني فـَ

َها فَاْجَتِنُبوا اْلَخْمَر فَِإنـَها َواللِه ال َيْجَتِمُع اِإليَماُن َوِإْدَماُن  ،َوقـََتَل النـْفسَ  ،َوَقَع َعَليـْ
رواه النسائي  وصححه األلباين يف صحيح { .}ِإال لَُيوِشُك َأْن ُيْخِرَج َأَحُدُهَما َصاِحَبهُ  ،اْلَخْمرِ 
  .}النسائي

  1356: الحديث رقم        
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         ُه َعْنهُ  -َعْن َديـَْلَم احلِْْمَريِيقَالَ  -َرِضَي الل : ِيبمَ  -َسأَْلُت النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل- 
إِنا بَِأْرٍض بَارَِدٍة نـَُعاِلُج َِا َعَمال َشِديًدا، َوإِنا نـَتِخُذ َشرَابًا ِمْن َهَذا  ،يَا َرُسوَل اللهِ : ُقْلتُ ف

: نـََعْم، قَالَ : ؟ قـُْلتُ  َهْل ُيْسِكرُ {:َنا، َوَعَلى بـَْرِد ِبالِدنَا، فـََقالَ اْلَقْمِح نـَتَـَقوى بِِه َعَلى أَْعَمالِ 
: قَالَ   ؟ َهْل ُيْسِكرُ : ُمث أَتـَْيُتُه ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه فـَُقْلُت َلُه ِمْثَل َذِلَك، فـََقالَ : ، قَالَ اْجَتِنُبوهُ ف

ُر تَارِِكيِه، قَالَ ِإن ا: ، قـُْلتُ فَاْجَتِنُبوهُ : نـََعْم، قَالَ : قـُْلتُ  رُُكوُه  :لناَس َغيـْ فَِإْن َلْم يـَتـْ
تـُُلوُهم وصححه األلباين يف  يب شيبةيف السنن الكربى والطرباين وابن أوالبهقي  أبو داودمحد و أرواه { .}فَاقـْ

 .}صحيح أيب داود ويف مشكاة املصابيح

  1357 :الحديث رقم        

ُهما -ُسفيانَ يب أَ  نِ َة بْ يَ اوِ عَ مُ  نْ عَ          َصلى اللُه  -قاَل رسوُل اهللا: قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ِإَذا َشرِبُوا اْلَخْمَر فَاْجِلُدوُهْم، ثُم ِإْن َشرِبُوا فَاْجِلُدوُهْم، ثُم ِإْن َشرِبُوا  {:- َعَلْيِه َوَسلمَ 

تـُُلوُهمْ  الرتمذي وأبو داود والنسائي يف السنن وابن حبان يف رواه {. }فَاْجِلُدوُهْم، ثُم ِإْن َشرِبُوا فَاقـْ
صحيح اجلامع، وقال يف صحيح أيب داود وصحيح الرتغيب والرتهيب وصحيح ابن : ، وصححه األلباين يفصحيحه

  .}حديث حسن صحيح، وحسنه مقبل الوادعي يف صحيح املسند: ماجة

  1358 :الحديث رقم        

ُهما -دٍ يْ وَ سُ  نِ بْ  قَ طارِ  نْ عَ          ا نَ ضِ رْ أَ بِ  ن إِ  ،اهللاِ  ولَ سُ ا رَ يَ  :تُ لْ قُـ  :قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
 كَ لِ ذَ  ن إِ : قالَ . يضِ رِ مَ لْ ي لِ فِ شْ تَ سْ ا نَ ن إِ : تُ لْ قُـ  هُ تُ عْ اجَ رَ فَـ  .ال{:قالَ  ،بُ رَ شْ نَ ا فَـ هَ رُ صِ عْ نَـ  اباً نَ عْ أَ 
  .}مسلم وابن حبان رواه{. }اءٌ دَ  هُ ن كِ لَ وَ  اءٍ فَ شِ بِ  سَ يْ لَ 

  1359 :الحديث رقم        
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 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قاَل رسوُل اهللا: تْ قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنها - ةَ مَ لَ سَ  م أُ  نْ عَ         
وصححه أمحد شاكر  رواه ابن حبان والبيهقي{ .}إن اللَه َلْم َيْجَعْل ِشَفاءَُكْم ِفيَما َحرَم َعَلْيُكْم {

  .}يف احمللى

  

  ةِ رَ خِ ْآل لِ  بٌ سَ كْ ا مَ يَ نْـ ي الد فِ  دُ هْ لز اَ 

زُيَن لِلناِس ُحب الشَهَواِت ِمَن النَساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة  :قال تعاىل        
 َيا َوالل نـْ َعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الد ُه ِمَن الذَهِب َواْلِفضِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَمِة َواْألَنـْ

ُقْل َأُؤنـَبُئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم لِلِذيَن اتـَقْوا ِعْنَد رَبِهْم َجناٌت  )14(ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمَآِب 
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج ُمَطهَرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اللِه َواللُه َبِصيٌر  َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

  .}سورة آل عمران{) 15(بِاْلِعَباِد 

َنُكْم َوَتَكاثـٌُر  :قال تعاىلو          َيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ نـْ َما اْلَحَياُة الداْعَلُموا أَن
تَـَراُه ُمْصَفرا ثُم َيُكو  ُن ِفي اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفاَر نـََباتُُه ثُم َيِهيُج فـَ

َيا ِإال َمَتاُع ُحطَاًما َوفِ  نـْ ِه َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحَياُة الدي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن الل
َساِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها َكَعْرِض السَماِء َواْألَْرِض ُأِعدْت  )20(اْلُغُروِر 

) 21(لِه َوُرُسِلِه َذِلَك َفْضُل اللِه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم لِلِذيَن َآَمُنوا بِال
  .}سورة احلديد{

َيا ِفي  :قال تعاىلو          نـْ َيا ِمَن اْآلَِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الد نـْ َأَرِضيُتْم بِاْلَحَياِة الد
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  .}سورة التوبة{) 38(اْآلَِخَرِة ِإال قَِليٌل 

ٌر ِلَمِن اتـَقى َوَال ُتْظَلُموَن فَِتيًال  :قال تعاىلو          َيا قَِليٌل َواْآلَِخَرُة َخيـْ نـْ ُقْل َمَتاُع الد
  .}سورة النساء{) 77(

َفُد َوَما ِعْنَد اللِه بَاٍق َولَ  :قال تعاىلو          َنْجزَِين الِذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم َما ِعْندَُكْم يـَنـْ
  .}سورة النحل{) 96(بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

َيا َواللُه يُرِيُد اْآلَِخَرَة َواللُه َعزِيٌز َحِكيٌم  :قال تعاىلو          نـْ 67(تُرِيُدوَن َعَرَض الد (
  .}سورة األنفال{

َيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْآلَِخَرَة  :قال تعاىل         نـْ 152. سورة آل عمران{َمْن يُرِيُد الد{.  

َيا  :قال تعاىل         نـْ ٌر َوأَبـَْقى )16(َبْل تـُْؤِثُروَن اْلَحَياَة الد ِإن َهَذا َلِفي ) 17( َواْآلَِخَرُة َخيـْ
َراِهيَم َوُموَسى  )18(الصُحِف اْألُوَلى     .}سورة األعلى{) 19(ُصُحِف ِإبـْ

  .}سورة القيامة{)) 21(َوَتَذُروَن اْآلَِخَرَة  )20(َكال َبْل ُتِحبوَن اْلَعاِجَلَة   :قال تعاىلو         

َيا ِفـي اْآلَِخـَرِة ِإال َمتَـاٌع  :قال تعـاىلو          نـْ َيا َوَمـا اْلَحيَـاُة الـد نـْ 26(َوَفرُِحوا بِاْلَحَياِة الـد (
  .}الرعدسورة {

اُر اْآلَِخَرُة َنْجَعُلَها لِلِذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِفي اْألَْرِض َوَال  :قال تعاىلو          تِْلَك الد
  .}سورة القصص{) 83(َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتِقيَن 
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َيا َوَما َلُه ِفي اْآلَِخَرِة ِمْن َفِمَن الناِس َمْن يـَُقوُل رَبـَنا َآتَِنا ِفي الد  :قال تعاىلو          نـْ
َيا َحَسَنًة َوِفي اْآلَِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا  )200(َخَالٍق  نـْ َنا َآتَِنا ِفي الدُهْم َمْن يـَُقوُل رَبـ َوِمنـْ

 سورة{) 202(ُأولَِئَك َلُهْم َنِصيٌب ِمما َكَسُبوا َواللُه َسرِيُع اْلِحَساِب  )201(َعَذاَب الناِر 
  .}البقرة

َيا  )37(فََأما َمْن طََغى  :قال تعاىلو          نـْ اْلَجِحيَم ِهَي  )38(َوَآثـََر اْلَحَياَة الد فَِإن
فَِإن اْلَجنَة ِهَي  )40(َوَأما َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِه َونـََهى النـْفَس َعِن اْلَهَوى ) 39(اْلَمْأَوى 
  .}اتسورة النازع{ )41(اْلَمْأَوى 

ٌر  :قال تعاىلو          َيا َوزِيَنتـَُها َوَما ِعْنَد اللِه َخيـْ نـْ َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة الد
َأَفَمْن َوَعْدنَاُه َوْعًدا َحَسًنا فـَُهَو َالِقيِه َكَمْن َمتـْعَناُه َمَتاَع اْلَحَياِة  )60(َوأَبـَْقى َأَفَال تـَْعِقُلوَن 

َيا ثُم ُهَو يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِيَن ال نـْ سورة القصص{) 61(د{.  

ْلَنا لَُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ثُم َجَعْلَنا َلُه  :قال تعاىلو          َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعج
َوَمْن َأرَاَد اْآلَِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن  )18(َجَهنَم َيْصَالَها َمْذُموًما َمْدُحورًا 
ُكال نُِمد َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعطَاِء رَبَك َوَما َكاَن   )19(فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيـُُهْم َمْشُكورًا 

ى بـَْعٍض َوَلْآلَِخَرُة َأْكبَـُر َدرََجاٍت اْنظُْر َكْيَف َفضْلَنا بـَْعَضُهْم َعلَ ) 20(َعطَاُء رَبَك َمْحظُورًا 
  .}سورة اإلسراء{) 21(َوَأْكبَـُر تـَْفِضيًال 

َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلَِخَرِة َنزِْد َلُه ِفي َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث  :قال تعاىلو         
َها َوَما َلُه ِفي اْآلَِخَرِة ِمنْ  َيا نـُْؤتِِه ِمنـْ نـْ سورة الشورى{) 20(َنِصيٍب  الد{.  
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َيا َوزِيَنتَـَها نـَُوف ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم  :قال تعاىلو          نـْ َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة الد
َصنَـُعوا  ُأولَِئَك الِذيَن لَْيَس َلُهْم ِفي اْآلَِخَرِة ِإال الناُر َوَحِبَط َما )15(ِفيَها َال يـُْبَخُسوَن 

  .}سورة هود{) 16(ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

  1360 :الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  -ْبِن َسْعدٍ  َعْن َسْهلَ         
َيا تـَْعِدُل ِعْنَد {:- َوَسلمَ  نـْ َها َشْربََة َلْو َكاَنْت الد اللِه َجَناَح بـَُعوَضٍة َما َسَقى َكاِفًرا ِمنـْ

  .}رواه الرتمذي، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ويف صحيح اجلامع{. }َماءٍ 

  1361 :الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -يِ رِ هْ فِ الْ  دَ رِ وْ تَـ سْ مُ الْ  نِ عَ         
ْليَـْنظُْر {:- َوَسلمَ  َيا ِفي اْآلِخَرِة ِإال ِمْثُل َما َيْجَعُل َأَحدُُكْم ِإْصبَـَعُه ِفي اْلَيم فـَ نـْ ِه َما الدَوالل

صحيح الرتمذي وصحيح اجلامع : انظر. وكذلك رواه ابن ماجه وصححه االلباين. رواه مسلم{. }ِبَم تـَْرِجعُ 
   .}لأللباين

  1362 :الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  - أََتى النِيب : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َسْعٍد الساِعِدي  َعْن َسْهلَ         
َأَحبِين اللُه َوَأَحبِين الناُس؟ يَا َرُسوَل اللِه ُدلِين َعَلى َعَمٍل ِإَذا أَنَا َعِمْلُتُه : َرُجٌل فـََقالَ  - َوَسلمَ 

َيا ُيِحبَك اللُه، َواْزَهْد ِفيَما ِفي {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  نـْ اْزَهْد ِفي الد
يح رواه ابن ماجة، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ويف صح{. }أَْيِدي الناِس ُيِحبك الناس
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  .}اجلامع

  1363 :الحديث رقم         

ُكْنُت َوَجاٌر ِيل ِمْن اْألَْنَصاِر ِيف َبِين : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ابِ طّ اخلَْ  نِ بْ  رَ مَ َعْن عُ         
َصلى اللُه َعَلْيِه  -النِيب أَُميَة ْبِن َزْيٍد، َوِهَي ِمْن َعَواِيل اْلَمِديَنِة، وَُكنا نـَتَـَناَوُب النـُزوَل َعَلى 

ِإَذا ، فـَيَـْنزُِل يـَْوًما َوأَْنزُِل يـَْوًما، فَِإَذا نـَزَْلُت ِجْئُتُه ِمْن َخَربِ َذِلَك اْليَـْوِم ِمْن اْألَْمِر َوَغْريِِه، وَ - َوَسلمَ 
 َساَء، فـََلما َمْعَشَر قـَُرْيٍش نـَْغِلُب النا َقِدْمَنا َعَلى اْألَْنَصاِر ِإَذا ُهْم قـَْوٌم نـََزَل فـََعَل ِمثْـَلُه، وَُكن

تـَْغِلبـُُهْم ِنَساُؤُهْم، َفطَِفَق ِنَساُؤنَا يَْأُخْذَن ِمْن أََدِب ِنَساِء اْألَْنَصاِر، َفِصْحُت َعَلى اْمرََأِيت 
        فـََو اللِه ِإن أَْزَواَج النِيب  وَِملَ تـُْنِكُر َأْن أُرَاِجَعَك؟: فـَرَاَجَعْتِين َفأَْنَكْرُت َأْن تـُرَاِجَعِين فـََقاَلتْ 

ليـُرَاِجْعَنُه، َوِإن ِإْحَداُهن لَتَـْهُجرُُه اْليَـْوَم َحىت اللْيِل، َفأَفـَْزَعِين  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
ُهن ِبَعِظيٍم، ُمث َمجَْعُت َعَلي ثَِيا: فـَُقْلتُ  : ِيب َفَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة فـَُقْلتُ َخاَبْت َمْن فـََعَل ِمنـْ

َحىت اللْيِل؟  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم اْليَـْومَ  -َأْي َحْفَصُة، أَتـَُغاِضُب ِإْحَداُكن َرُسوَل اللهِ 
َصلى اللُه  - ولِهِ َخاَبْت َوَخِسَرْت، أَفـََتْأَمُن َأْن يـَْغَضَب اللُه لَِغَضِب َرسُ : نـََعْم، فـَُقْلتُ : فـََقاَلتْ 

، َوَال -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـَتَـْهِلِكَني؟ َال َتْسَتْكِثرِي َعَلى َرُسوِل اللهِ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 
ِهَي  تـُرَاِجِعيِه ِيف َشْيٍء، َوَال تـَْهُجرِيِه، َواْسأَلِيِين َما َبَدا َلِك، َوَال يـَُغرنِك َأْن َكاَنْت َجاَرُتكَ 

ثـَْنا َأن َغساَن تـُْنِعُل . - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأْوَضَأ ِمْنِك، َوَأَحب ِإَىل َرُسوِل اللهِ  ا َحتَدوَُكن
أَنَائٌِم : النـَعاَل لَِغْزِونَا فـَنَـَزَل َصاِحِيب يـَْوَم نـَْوبَِتِه، فـََرَجَع ِعَشاًء َفَضَرَب بَاِيب َضْربًا َشِديًدا، َوقَالَ 

 ؟َما ُهَو؟ َأَجاَءْت َغسانُ : َحَدَث أَْمٌر َعِظيٌم، قـُْلتُ : ُهَو؟ فـََفزِْعُت َفَخَرْجُت إِلَْيِه، َوقَالَ 
َقْد  :قَالَ  ،ِنَساَءهُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -طَلَق َرُسوُل اللهِ  ،َبْل أَْعَظُم ِمْنُه َوَأْطَولُ  ،َال  :قَالَ 

َفَجَمْعُت َعَلي ثَِياِيب  ،ُكْنُت َأُظن َأن َهَذا يُوِشُك َأْن َيُكونَ   ،َحْفَصُة َوَخِسَرتْ َخاَبْت 
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 ِيبْيُت َصَالَة اْلَفْجِر َمَع النمَ  - َفَصلُه َعَلْيِه َوَسلى اللَفَدَخَل َمْشرُبًَة لَُه فَاْعتَـَزَل ِفيَها -َصل، 
َأطَلَقُكن  ؟َأوَملَْ َأُكْن َحذْرُتكِ  ؟َما يـُْبِكيكِ  :قـُْلتُ  ،ا ِهَي تـَْبِكيَفَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة فَِإذَ 

َفَخَرْجُت  ،ُهَو َذا ِيف اْلَمْشرُبَةِ  ،َال أَْدرِي :قَاَلتْ  ؟-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللهِ 
 ،َفَجَلْسُت َمَعُهْم قَِليًال ُمث َغَلَبِين َما َأِجدُ  ،ُهمْ َفِجْئُت اْلِمْنبَـَر فَِإَذا َحْوَلُه َرْهٌط يـَْبِكي بـَْعضُ 

          َفَدَخَل َفَكلَم النِيب  ،اْسَتْأِذْن لُِعَمرَ  :فـَُقْلُت لُِغَالٍم َلُه َأْسَودَ  ،َفِجْئُت اْلَمْشرُبََة الِيت ُهَو ِفيَها
فَاْنَصَرْفُت َحىت َجَلْسُت َمَع  ،ذََكْرُتَك َلُه َفَصَمتَ  :ُمث َخرََج فـََقالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

َفذََكَر ِمثْـَلُه َفَجَلْسُت َمَع الرْهِط الِذيَن  ،ُمث َغَلَبِين َما َأِجُد َفِجْئتُ  ،الرْهِط الِذيَن ِعْنَد اْلِمْنَربِ 
فـََلما َولْيُت  ،َفذََكَر ِمثْـَلهُ  ،اْسَتْأِذْن لُِعَمرَ  :ِجُد َفِجْئُت اْلُغَالَم فـَُقْلتُ ُمث َغَلَبِين َما أَ  ،ِعْنَد اْلِمْنَربِ 

َفَدَخْلُت  ،- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أَِذَن َلَك َرُسوُل اللهِ  :ُمْنَصرِفًا فَِإَذا اْلُغَالُم َيْدُعوِين قَالَ 
َنُه ِفرَاشٌ َعَلْيِه فَِإَذا ُهَو ُمْضَطِجٌع عَ  َنُه َوبـَيـْ  ،َقْد أَثـَر الرَماُل ِجبَْنِبهِ  ،َلى رَِماِل َحِصٍري لَْيَس بـَيـْ

طَلْقَت  :َفَسلْمُت َعَلْيِه ُمث قـُْلُت َوأَنَا قَائِمٌ  ،ُمتِكٌئ َعَلى ِوَساَدٍة ِمْن أََدٍم َحْشُوَها لِيفٌ 
َلْو  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :-َوأَنَا قَاِئٌم َأْسَتْأِنسُ  -ُمث قـُْلتُ  .َال  {:فـََرَفَع َبَصَرُه ِإَيل فَـَقالَ  ؟ِنَساَءكَ 

َفذََكرَُه  ،فـََلما َقِدْمَنا َعَلى قـَْوٍم تـَْغِلبـُُهْم ِنَساُؤُهمْ  ،رَأَيـَْتِين وَُكنا َمْعَشَر قـَُرْيٍش نـَْغِلُب النَساءَ 
 ِيبَم النُه َعَلْيِه َوسَ  -فـََتَبسى اللمَ َصلقـُْلتُ  ،-ل َال  :َلْو رَأَيـَْتِين َوَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة فَـُقْلتُ  :ُمث

، -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوَأَحب ِإَىل النِيب  ،يـَُغرنِك َأْن َكاَنْت َجارَُتِك ِهَي َأْوَضَأ ِمْنكِ 
فـََواللِه َما رَأَْيُت ِفيِه  ،ُمث َرفـَْعُت َبَصرِي ِيف بـَْيِتهِ  ،َفَجَلْسُت ِحَني رَأَيـُْتُه تـََبسمَ  ،فـََتَبسَم ُأْخَرى

َر أََهَبٍة َثَالثَةٍ  فَِإن فَاِرَس َوالروَم  ،ادُْع اللَه فـَْليُـَوسْع َعَلى أُمِتكَ  :فـَُقْلتُ  ،َشْيًئا يـَرُد اْلَبَصَر َغيـْ
نـَْيا َوُهْم َال يـَْعُبُدوَن اللهَ ُوسَع َعَليْ  ِكًئا فـََقالَ  .ِهْم َوأُْعطُوا الدأَْنَت يَا اْبَن  :وََكاَن ُمت َأَوِفي َشك
َيا ؟اْلَخطابِ  نـْ َباتـُُهْم ِفي اْلَحَياِة الدَلْت َلُهْم طَي هِ  :فـَُقْلتُ  .ُأولَِئَك قـَْوٌم ُعجيَا َرُسوَل الل، 
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ِحَني أَْفَشْتُه  ،ِمْن َأْجِل َذِلَك احلَِْديثِ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - فَاْعتَـَزَل النِيب  .اْستَـْغِفْر ِيل 
ِة َمْوِجَدتِِه َعَلْيِهن  .َما أَنَا ِبَداِخٍل َعَلْيِهن َشْهًرا :وََكاَن َقْد قَالَ  ،َحْفَصُة ِإَىل َعاِئَشةَ  ِمْن ِشد

 :فـََبَدأَ َِا فـََقاَلْت َلُه َعاِئَشةُ  ،فـََلما َمَضْت ِتْسٌع َوِعْشُروَن َدَخَل َعَلى َعاِئَشةَ  ،ِحَني َعاتـََبُه اللهُ 
َنا َشْهرًا ا ،ِإنَك أَْقَسْمَت َأْن َال َتْدُخَل َعَليـْ َها َعد َلًة أَُعد فـََقاَل  ،َوِإنا َأْصَبْحَنا لِِتْسٍع َوِعْشرِيَن لَيـْ

 ِيبى ال - النمَ َصلُه َعَلْيِه َوَسلْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرونَ  :-لْهُر ِتْسًعا َوِعْشرِينَ  .الشوََكاَن َذِلَك الش، 
ِإني َذاِكٌر َلِك َأْمًرا َوَال َعَلْيِك  :فـََبَدأَ ِيب َأوَل اْمرَأٍَة فـََقالَ  ،َفأُْنزَِلْت آيَُة التْخِيريِ  :قَاَلْت َعاِئَشةُ 

 ،َقْد أَْعَلُم َأن أَبـََوي ملَْ َيُكونَا يَْأُمرَاِين ِبِفرَاِقكَ  :قَاَلتْ  .َحتى َتْسَتْأِمِري أَبـََوْيكِ  َأْن َال تـَْعَجِلي
َأِيف َهَذا َأْسَتْأِمُر  :قـُْلتُ  .َعِظيًما ِإَىل قـَْولِهِ يَا أَيـَها النِبي ُقْل ِألَْزَواِجَك  :ِإن اللَه قَالَ  :ُمث قَالَ 
 اَر اْآلِخَرةَ  !؟أَبـََوي َه َوَرُسوَلُه َوالدأُرِيُد الل َر ِنَساَءهُ  ،فَِإينَخيـ فـَُقْلَن ِمْثَل َما قَاَلْت َعاِئَشةُ  ،ُمث{ .

  .}رواه البخاري و مسلم{

  ن ، إِ اهللاِ  ولَ سُ ا رَ يَ  :هُ لَ  الَ قَ فَـ َما يـُْبِكيَك ؟  {:الَ قَ فَـ  :ْنيِ يحَ حِ  الص ي ِيف رَ خْ أُ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         
َأَما تـَْرَضى َأْن : مُ َال الس وَ  ةُ َال الص  هِ يْ لَ عَ  الَ قَ فَـ ؟ اهللاِ  ولُ سُ رِ  تَ نْ أَ ، وَ يهِ ا فِ ا مهَُ يمَ فِ  رَ صَ يْ قَـ ى وَ رَ سْ كِ 

َيا َولََنا اآلِخَرُة ؟ نـْ متفق عليه{. }!َتُكوَن َلُهُم الد{.  

  1364 :الحديث رقم         

ُهَما -َعِن اْبِن ُعَمرَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأَخَذ َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
َيا َكأَنَك َغرِْيٌب َأْو َعاِبُر َسِبْيلٍ { :ِمبْنكيب فـََقالَ  نـْ َرِضَي اهللاُ  -وََكاَن اْبُن ُعَمرَ . ُكْن ِفي الد

ُهَما َساءَ ِإَذا أَمْ : يـَُقْولُ  -َعنـْ
َ
َوُخْذ ِمْن . َسْيَت َفال تـَْنَتِظِر الصَباَح، َوِإَذا َأْصَبْحَت َفال تـَْنَتِظِر امل

ْوِتكَ 
َ
  .}رواه البخاري{. }ِصحِتَك ِلَمَرِضَك، َوِمْن َحَياِتَك مل
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  1365 :الحديث رقم         

َصلى اللُه  - اْضَطَجَع َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َمْسُعودٍ  َعْن َعْبِد اللهِ         
َقَظ قَالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َيا، َما أَنَا  {:َعَلى َحِصٍري َفأَثـَر احلَِْصُري ِحبُْسِنِه، فـََلما اْستَـيـْ نـْ َماِلَي َولِلد

َيا ِإال َكَراِكٍب اْسَتَظل َتْحَت َشَجَرٍة، ثُم رَاَح فـَتَـرََكهَ  نـْ محد يف كتاب الزهد أرواه { .}اَوالد
: وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة .هذا حديث حسن صحيح: والرتمذي وابن ماجه وغريمها، وقال الرتمذي

  } وصححه أمحد شاكر يف حتقيق املسند. حسن صحيح

   1366 :الحديث رقم         

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  َكَذِلكَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعِن اْبِن َمْسُعودٍ         
َقِطٌع  {:قَالَ  تَـَفكَر، فـََعِلَم َأن َذِلَك ُمنـْ َلُكْم َكاَن في مَلَكِه فـَ َنَما رَُجٌل ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ بـَيـْ

َلٍة ِمْن َقْصرِِه  َعْنُه، َوَأن قد ِفيِه َقْد َشَغَلُه َعْن ِعَباَدِة رَبِه، فـََتَسرَب فَاْنَساَب َذاتَ  لَيـْ
َيْأُكُل  فََأْصَبَح في َمْمَلَكِة َغْيرِِه، فَأََتى َساِحَل اْلَبْحِر، َفَكاَن بِِه َيْضِرُب اللِبَن بِاَألْجِر، فـَ
َلْم يـََزْل َكَذِلَك َحتى رَِقي َأْمُرُه ِإَلى َمِلِكِهْم َوِعَباَدتُُه َوَفْضُلُه،  َويـََتَصدُق بِاْلَفْضِل، فـَ

: َيُه، َوقَالَ فََأْرَسَل َمِلُكُهْم ِإلَْيِه َأْن يَْأتَِيُه، فَأََبى َأْن يَْأتَِيُه، فََأَعاَد ثُم َأَعاَد َعَلْيِه، فَأََبى َأْن يَْأتِ 
فـَرَِكَب اْلَمِلك إليه، فـََلما رَآُه الرُجُل َولى َهارِبًا، فـََلما رََأى َذِلَك : َما َلُه َوَما ِلي؟ قَالَ 

َناَداُه يَا َعْبَد اللِه، ِإنُه لَْيَس َعَلْيَك ِمني : اْلَمِلُك رََكَض في أََثرِِه، فـََلْم يُْدرِْكُه، قَالَ  فـَ
أَنَا ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن : َمْن أَْنَت رَِحَمَك اللُه؟ قَالَ : بَْأٌس، فَأَقَاَم َحتى َأْدرََكُه، فـََقاَل َلهُ 

َقِطٌع، َوِإنُه َقْد َصاِحُب ُمْلِك َكَذا وَ  َكَذا، تـََفكْرُت في َأْمِري فـََعِلْمُت َأن َما أَنَا ِفيِه ُمنـْ
َما أَْنَت بَِأْحَوَج ِإَلى َما : َشَغَلِني َعْن ِعَباَدِة رَبي فـَتَـرَْكُتُه، َوِجْئُت َهاُهَنا َأْعُبُد رَبي، فـََقالَ 
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ابِتِه َفَسيبَـَها، ثُم تَِبَعُه َفَكانَا َجِميًعا يـَْعُبَداِن اللَه، َعز ثُم نـََزَل َعْن دَ : َصنَـْعَت ِمني؟ قَالَ 
َلِة ِمْصَر َألَريـُْتُكْم : قَالَ . َفَماتَا: َوَجل، َفَدَعَوا اللَه َأْن يُِميتَـُهَما َجِميًعا، قَالَ  َلْو ُكْنُت ِبُرَميـْ

رواه أمحد والطرباين {  .}- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُسوُل اللهِ قـُُبوَرُمهَا بِالنـْعِت الِذي نـََعَت لََنا رَ 
  .}والبزار وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة

  1367: الحديث رقم        

 -َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -َمر َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعنـُْهما - َعِن اْبِن َعباسَ         
َيا َأْهَوُن َعَلى اللِه ِمْن َهِذِه  {:ِبَشاٍة َمْيَتٍة َقْد أَْلَقاَها أَْهُلَها، فـََقالَ  نـْ ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، لَلدَوال

  .}اسناده صحيح: رواه أمحد يف املسند، وقال أمحد شاكر{.}َعَلى َأْهِلَها

  1368: الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ُموَسى اَألْشَعرِيَعن َأِيب         
َقى  {:قَالَ  َياُه، َفآِثُروا َما يـَبـْ َياُه َأَضر ِبآِخَرتِِه، َوَمْن َأَحب آِخَرَتُه َأَضر ِبُدنـْ َمْن َأَحب ُدنـْ

له شاهد : صحيح لغريه، وقال يف ختريج مشكاة املصابيح: صحيح املواردقال األلباين يف {. }َعَلى َما يـَْفَنى
  }بسند صحيح

  1369: الحديث رقم        

َلما َحَضَرْتُه  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َأن أَبَا َماِلٍك اَألْشَعرِي احلَْْضَرِميَعْن ُشَرْيِح ْبِن ُعبَـْيٍد         
 -لِيُبَـلِغ الشاِهُد ِمْنُكُم اْلَغاِئَب، ِإين مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  ،اَألْشَعرِينيَ يَا َساِمَع : اْلَوفَاُة، قَالَ 
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َيا ُحْلَوُة اآلِخَرةِ { :يـَُقولُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  نـْ ُة الدُة اآلِخَرِة، َوُمرَيا ُمر نـْ ُحْلَوُة الد{ .
  .}ملعجم واحلاكم يف مستدركه، وصححه األلباينرواه أمحد يف املسند والطرباين يف ا{

  1370 :الحديث رقم         

         أَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأيب َذر تَ أَ  هُ ن ى الن مَ  -يبُه َعَلْيِه َوَسلى اللينّ إِ : الَ قَ فَـ  -َصل 
: قالَ . اهللا: ؟ قالَ  اهللا{:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -ِيب الن  هُ لَ  الَ قَ ، فَـ تِ يْ بَـ الْ  لَ هْ أَ  مْ كُ ب حِ أُ 
فَِإن اْلَفْقَر َأْسَرُع ِإَلى َمْن ُيِحبـَنا ِمَن السْيِل ِمْن َأْعَلى اْألََكَمِة ِإَلى  َأِعد لِْلَفْقِر ِتْجَفافًا،فَ 

  .}رواه احلاكم وصححه وكذلك الذهيب واأللباين{ .}َأْسَفِلَها

  1371 :الحديث رقم         

         َكَذِلَك قَالَ   -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأيب َذر : ِيبُه َعَلْيِه  -ُكْنُت أَْمِشي َمَع النى اللَصل
 ،لَبـْيَك يَا َرُسوَل اللهِ  :قـُْلتُ  ،يَا أَبَا َذر  :فَاْستَـْقبَـَلَنا ُأُحٌد فـََقالَ  ،ِيف َحرِة اْلَمِديَنةِ  - َوَسلمَ 
َما َيُسرِني َأن ِعْنِدي ِمْثَل ُأُحٍد َهَذا َذَهًبا َتْمِضي َعَلي ثَالَِثٌة َوِعْنِدي ِمْنُه ِديَناٌر ِإال  {:قَالَ 

َعْن َميِيِنِه َوَعْن  - .َشْيًئا َأْرُصُدُه ِلَدْيٍن ِإال َأْن َأُقوَل ِبِه ِفي ِعَباِد اللِه َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا
ِإن اْألَْكَثرِيَن ُهْم اْألَقـَلوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإال َمْن قَاَل  :ُمث َمَشى فـََقالَ  -ِمشَالِِه َوِمْن َخْلِفهِ 

 :قَاَل ِيل  ُمث  .َوَقِليٌل َما ُهمْ  - َعْن َميِيِنِه َوَعْن ِمشَالِِه َوِمْن َخْلِفهِ  -.َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا
َرْح َحتى آتَِيكَ  ُمث اْنطََلَق ِيف َسَواِد اللْيِل َحىت تـََواَرى َفَسِمْعُت َصْوتًا َقْد  .َمَكاَنَك َال تـَبـْ

َفَأَرْدُت َأْن آتَِيُه  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََتَخوْفُت َأْن َيُكوَن َقْد َعَرَض لِلنِيب  ،اْرتـََفعَ 
َرْح َحتى آتَِيكَ  :َفذََكْرُت قـَْوَلُه ِيل  َلَقْد  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :قـُْلتُ  ،فـََلْم أَبـْرَْح َحىت أَتَاِين  .َال تـَبـْ

يُل َذاَك ِجْبرِ  :قَالَ  ،نـََعمْ  :قـُْلتُ  ؟ َوَهْل َسِمْعَتهُ  :مسَِْعُت َصْوتًا َختَوْفُت َفذََكْرُت َلُه فـََقالَ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

706 

َوِإْن زََنى َوِإْن  :َمْن َماَت ِمْن أُمِتَك َال ُيْشِرُك بِاللِه َشْيًئا َدَخَل اْلَجنَة قـُْلتُ  :أَتَاِني فـََقالَ 
  .}ه البخاريروا{. }َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرقَ  :قَالَ  ؟َسَرقَ 

  1372 :الحديث رقم          

ْرَداءِ          هِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب الدَنا َرُسوُل الل َصلى اللُه َعَلْيِه  -َخرََج َعَليـْ
لَُتَصبن  ،َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ ؟  آْلَفْقَر َتَخاُفونَ {:َوَحنُْن َنْذُكُر اْلَفْقَر َونـََتَخوفُُه، فـََقالَ  - َوَسلمَ 

َيا َصبا نـْ هِ  ،َعَلْيُكُم الدِهَيْه، َواْيُم الل ى َال يُزِيَغ قـَْلَب َأَحِد ِمْنُكْم ِإزَاَغًة ِإالَلَقْد  ،َحت
ُلَها َونـََهارَُها َسَواءٌ  ،تـَرَْكُتُكْم َعَلى ِمْثِل اْلبَـْيَضاءِ  ْرَداءِ . لَيـْ ِه َرُسوُل : قَاَل أَبُو الدَصَدَق َوالل

ُلَها َونـََهارَُها َسَواءٌ  ، تـَرََكَنا َواللِه َعَلى ِمْثِل اْلبَـْيَضاء،-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ  رواه {. }لَيـْ
  .}ابن ماجه، وحسنه األلباين

  1373 :الحديث رقم         

 ى اللُه َعَلْيهِ َصل  -قَاَم َرُسوُل اللهِ  :قالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َسِعيٍد اْخلُْدرِى َعْن َأِيب         
َال َواللِه َما َأْخَشى َعَلْيُكْم أَيـَها الناُس ِإال َما ُيْخِرُج اللُه  {:َفَخَطَب الناَس فـََقالَ  - َوَسلمَ 

َيا نـْ هِ  :فـََقاَل َرُجلٌ . َلُكْم ِمْن زَْهَرِة الديَا َرُسوَل الل،  رُر بِالش       َفَصَمَت َرُسوُل اللِه  ؟أَيَْأِتى اْخلَيـْ
أَيَْأِتى  ،قـُْلُت يَا َرُسوَل اللهِ  :قَالَ  ؟ َكْيَف قـُْلتَ  :ُمث قَالَ  ،َساَعةً  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

 رُر بِالش َر َال يَْأِتى ِإال ِبَخْيٍر : - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل لَُه َرُسوُل اللهِ  ؟ اْخلَيـْ ِإن اْلَخيـْ
ٌر ُهوَ  َأوَ  ِإال آِكَلَة اْلَخِضِر َأَكَلْت َحتى  ،ِإن ُكل َما يـُْنِبُت الربِيُع يـَْقُتُل َحَبطًا َأْو يُِلم  ،َخيـْ

ثُم اْجتَـرْت فـََعاَدْت  ،ِإَذا اْمَتَألْت َخاِصَرتَاَها اْستَـْقبَـَلِت الشْمَس ثـََلَطْت َأْو بَاَلتْ 
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َوَمْن يَْأُخْذ َماًال ِبَغْيِر َحقِه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل  ،َماًال ِبَحقِه يـَُباَرْك َلُه ِفيهِ َفَمْن يَْأُخْذ  ،فََأَكَلتْ 
  .}رواه مسلم{.  }الِذى يَْأُكُل َوالَ َيْشَبعُ 

  1374 :الحديث رقم        

يَا َرُسوَل : َأن َرُجال قَالَ  -َعْنهُ َرِضَي اُهللا  - ْبِن َأِيب َبْكرََة َعْن أَبِيهِ  َعْبِد الرْمحَنِ  َعنْ         
ٌر؟ قَالَ  َمْن : َأي الناِس َشر؟ قَالَ : قَالَ ُ. َمْن طَاَل ُعُمُرُه َوَحُسَن َعَمُله{:اللِه، َأي الناِس َخيـْ
ين يف محد والرتمذي وابو داود واحلاكم يف املستدرك، وصححه األلباأرواه { .}طَاَل ُعُمُرُه َوَساَء َعَمُلهُ 

  .}مشكاة املصابيح بشاهده

  1375 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - َرُسوُل اللهِ  قالَ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -فٍ وْ عَ  نِ رو بْ مْ عَ  نْ عَ         
َوَلِكْن َأَخَشى َعَلْيُكْم َأْن تـُْبَسَط َعَلْيُكْم  ،فـََواللِه َال اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكمْ { :- َوَسلمَ 

َلُكمْ  بـْ َيا َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَن قـَ نـْ َوتـُْهِلَكُكْم َكَما  ،فـَتَـَناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوَها ،الد
ُهمْ    .}رواه البخاري ومسلم{.  }َأْهَلَكتـْ

  1376 :الحديث رقم         

َكاَن يـَْوًما   -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
َأن رَُجًال ِمْن َأْهِل الَجنِة اْسَتْأَذَن رَبُه ِفي الزرِْع،  {:ُحيَدُث، َوِعْنَدُه َرُجٌل ِمْن أَْهِل الَباِديَةِ 

َباَدَر : بـََلى، َوَلِكني ُأِحب َأْن َأْزرََع، قَالَ : ؟ قَالَ  أََلْسَت ِفيَما ِشْئتَ : فـََقاَل َلهُ  َبَذَر، فـَ فـَ
ُدوَنَك يَا اْبَن : الِجَباِل، فـَيَـُقوُل اللهُ  الطْرَف نـََباتُُه َواْسِتَواُؤُه َواْسِتْحَصاُدُه، َفَكاَن َأْمثَالَ 
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َواللِه َال جتَُِدُه ِإال قـَُرِشيا، أَْو أَْنَصارِيا، فَِإنـُهْم : ، فـََقاَل اَألْعرَاِيب آَدَم، فَِإنُه َال ُيْشِبُعَك َشْيءٌ 
.  }- َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - َك النِيب َأْصَحاُب َزرٍْع، َوأَما َحنُْن فـََلْسَنا بَِأْصَحاِب َزرٍْع، َفَضحِ 

 .}رواه البخاري{

  1377: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعدٍ         
َيا فَِإنـَها  {:- َوَسلمَ  نـْ رواه أمحد يف مسنده، وصححه الشيخ األلباين {. }َخِضَرٌة ُحْلَوةٌ اْحَذُروا الد

  .}صحيح اجلامع

  1378 :الحديث رقم         

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ         
َيا َوِهَى َمْن َكاَن َهمُه اآلِخَرَة  {:- َوَسلمَ  نـْ ْلِبِه َوأَتـَْتُه الد َجَمَع اللُه َشْمَلُه َوَجَعَل ِغَناُه ِفى قـَ

نَـْيِه َوَلْم  َعَتُه َوَجَعَل فـَْقَرُه بـَْيَن َعيـْ َيا فـَرَق اللُه َعَلْيِه َضيـْ نـْ ُتُه الديَْأتِِه رَاِغَمٌة َوَمْن َكاَنْت نِي
َيا ِإال َما ُكِتَب لَهُ  نـْ وصححه األلباين يف وابن ماجة بألفاظ متقاربة، الرتمذي أمحد و رواه { . }ِمَن الد

وصححه مقبل الوادعي يف اجلامع الصحيح مما ليس يف ويف السلسلة الصحيحة، صحيح الرتغيب والرتهيب 
  . }الصحيحني

  1379 :الحديث رقم         

َتِعَس  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - النِيب َعِن  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ         
ْرَهِم َوَعْبُد اْلَخِميَصِة، ِإْن َأْعَطى َرِضَي َوِإْن َمَنَع َسِخَط، َتِعَس  يَناِر َوَعْبُد الد َعْبُد الد
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تَـَقَش، َفطُوَبى ِلَعْبٍد آِخٍذ ِبِعَناِن  َتَكَس، َوِإَذا ِشيَك َفال انـْ فـََرِسِه ِفي َسِبيِل اللِه، َوانـْ
َياَقِة، َوِإْن َكاَنِت اْلِحَراَسُة   ،َأْشَعُث رَْأُسهُ  َياَقُة َكاَن ِفي الس َقَدَماُه، ِإْن َكاَنِت الس ُمْغبَـَرة

وَبى َكاَن ِفي اْلِحَراَسِة، ِإِن اْسَتْأَذَن َلْم يـُْؤَذْن َلُه، َوِإْن َشَفَع َلْم ُيْشَفْع، طُوَبى َلُه َوطُ 
  .}والرتمذي وابن ماجة رواه البخاري{. }َلهُ 

  1380 :الحديث رقم         

ُهما -َعباسَ  اْبنِ  نِ عَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -النِىب  تُ عْ مسَِ : قالُ  هُ ن أَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
تَـَغى ثَالِثاً، َوَال َيْمُأل َجْوَف اْبِن آَدَم ِإال َلْو َكاَن ِالْبِن آَدَم َواِديَاِن ِمْن َماٍل  {:يـَُقولُ  الَبـْ

  .}- رضي اهللا عنه -كذلك عن أنس. رواه البخاري ومسلم{. }التـَراُب، َويـَُتوُب اللُه َعَلى َمْن تَابَ 

  1381: الحديث رقم        

َعَلى  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - النِيب َخرََج : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ثُوَن، فـََقالَ  ِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ : َرْهٍط ِمْن َأْصَحاِبِه َيْضَحُكوَن َويـََتَحدَلْو تـَْعَلُموَن َما  ،َوال

 -َعز َوَجل  -، َوَأْوَحى اللهُ ، ُمث اْنَصَرَف َوأَْبَكى اْلَقْومَ َأْعَلُم، َلَضِحْكُتْم قَِليال، َولََبَكْيُتْم َكِثيًرا
أَْبِشُروا، : فـََقالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََرَجَع النِيب  ؟يَا ُمَحمُد، ِلَم تـَُقنُط ِعَباِدي : إِلَْيهِ 

ُدوا، َوقَارِبُوا يف صحيح ، وصححه االلباينرواه البخارى ىف األدب املفرد، وابن حبان ىف صحيحه{. }َوَسد 
  .}اسناده صحيح على شرط مسلم: االدب املفرد، وقال يف السلسلة الصحيحة

  1382 :الحديث رقم         

َصلى  -قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َماِلٍك اْألَْنَصارِي  َعْن اْبِن َكْعبَ         
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ِذئْـَباِن َجائَِعاِن ُأْرِسَال ِفي َغَنٍم بَِأْفَسَد َلَها ِمْن ِحْرِص اْلَمْرِء َعَلى َما {:- اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
: وقال األلباين. حديث حسن صحيح: محد يف املسند، وقال الرتمذيرواه أ{. }اْلَماِل َوالشَرِف ِلِديِنهِ 

  . }صحيح، انظر اجلامع الصغري وزيادته

  1383 :الحديث رقم         

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت النِىب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
نيا ملعونٌَة ملعوٌن ما فيها إّال ذكَر اهللا وما واَاله، وعالٍم أو ُمتعّلمٍ { :يـَُقولُ  رواه {. }الد

  .}جلامع الصغري وزيادتهحديث حسن، انظر ا: وقال األلباين. الرتمذي وابن ماجة

  1384 :الحديث رقم         

          :قال - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِيب الن  نِ عَ َكَذِلَك   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َوِإال  ،َأْمَألْ َصْدَرَك ِغًنى َوَأُسد فـَْقَركَ يَا اْبَن آَدَم تـََفرْغ ِلِعَباَدِتي : ِإن اللَه تـََعاَلى يـَُقولُ  {

صحيح، : وقال األلباين. رواه الرتمذي وابن ماجة{. }فـَْقَركَ َمَألُْت َيَدْيَك ُشْغًال َوَلْم َأُسد  ،تـَْفَعلْ 
  .}اجلامع الصغري وزيادته: انظر

  1385 :الحديث رقم         

   :قال -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يرِ دْ اخلُ  يدٍ عِ يب سَ أَ  نْ عَ         
َيا َوُهَو ُيِحبُه َكَما َتْحُموَن َمرِيَضُكْم الطَعاَم  { نـْ َه لََيْحِمَي َعْبَدُه اْلُمْؤِمَن ِمْن الدالل إن

  .}البيهقي وصححه األلباينرواه أمحد واحلاكم و {. }َوالشَراَب َتَخاُفوَن َعَلْيهِ 

  1386 :الحديث رقم         
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ُهما - رو مْ عَ  نِ بْ  ِد اللهِ بْ عَ  نْ عَ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
  .}رواه مسلم{. }آتَاهُ َقْد َأفـََلَح َمن َأسَلَم، وَكاَن ِرزقُُه َكَفافاً، َوقـَنـَعُه الله ِبَما  {:قال

  1387 :الحديث رقم         

اللُهم { :قال -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -أيب ُهَريـَْرةَ  نْ عَ         
  .}متفٌق عليه{. }اْجَعْل رْزَق آِل ُمَحمٍد ُقوتاً 

  1388 :الحديث رقم         

ِدْرعُه ِبَشِعٍري،  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم - َرَهَن النِيب : قالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - سَ نَ أَ  نْ عَ         
 ِيبم -ومشيُت ِإىل النِخبُْبِز َشعٍري، َوِإَهاَلٍة َسِنَخٍة، َوَلَقْد ِمسْعُتُه يُقولُ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسل :

َياتٍ ما َأْصبَح آلِل ُمَحمٍد ص{   .}رواه البخاري{. }ــاٌع وال َأْمَسى، َوِإنـُهم لَِتْسَعُة أَبـْ

  1389 :الحديث رقم        

َوالله يا اْبَن ُأْخِتي  {:أَنـَها َكاَنْت تـَُقولُ  - َرِضَي اللُه َعْنها - ةَ شَ ائِ ُعْرَوَة َعْن عَ  نْ عَ         
 ا لَنَـْنظُُر إلى الِهالِل ثمالهاللِ . الِهاللِ ِإْن ُكن ٍة في َشْهَرْينِ  ،ثُمَوَما ُأوِقَد في . ثالثُة َأِهل

َياِت رَ  َفَما َكاَن يُِعيُشُكْم ؟  ،يَا َخاَلةُ : قـُْلتُ . نارٌ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم - سوِل اللهأَبـْ
 - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -اللهِ  ولِ سُ رَ ِإال أَنُه َقْد َكاَن لِ  .التْمُر َوالَماءُ : اَألْسَوَدانِ : قالتْ 

َصّلى اهللاُ  -َرُسوِل اللهِ  لىوََكانُوا يـُْرِسُلوَن إِ  ،وََكاَنْت َلُهْم َمَنايحُ  ،ِجيراٌن ِمَن األَْنَصـارِ 
   .}متفق عليه{. }ِمْن أَلبانها فـََيْسِقينا - َعَلْيِه وَسلم
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  1390 :الحديث رقم        

ُهما -اْبِن َعباسَ َعِن          َكاَن  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب { -َرِضَي اللُه َعنـْ
 .}وََكاَن َعامُة ُخْبزِِهُم الشِعريَ : قَالَ يَِبيُت اللَياِلَي اْلُمَتَتاِبَعَة طَاِويًا َوَأْهُلُه ال َيِجُدوَن َعَشاًء، 

صحيح : انظر. حديث حسن:قال اإلمام األلباينو ماجه والبيهقي يف شعب اإلميانرواه امحد والرتمذي وابن {
  .}اجلامع

  1391 :الحديث رقم         

ُهما -اللهِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رَ ابِ جَ  نْ عَ          َصّلى اُهللا َعَلْيِه  - بـََعثـََنا رسوُل الله: قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
نتَـَلقي ِعرياً لُِقَرْيٍش، َوزوَدنَا ِجرَابًا ِمْن َمتٍْر ملَْ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -أَبَا ُعبَـْيَدةَ َوأَمَر َعَليَنا  - وَسلم

َرُه، َفَكاَن أَبُو ُعبَـْيدَة يـُْعِطيَنا َمتْرًة َمتَْرًة، َفِقيل : َكْيف ُكْنُتْم َتْصنَـُعوَن َِا؟ قال: ِجيْد لََنا َغيـْ
َاِء، فـََتْكِفيَنا يـَْوَمَنا ِإىل اللْيِل، وُكنا َنْضِرُب َمنَصَها َكَما َميَص ا

لصِيب، ُمث َنْشَرُب َعَليَها ِمَن امل
َاِء فـََنْأُكُلهُ 

ى لَ واْنطََلْقَنا على سَاِحِل الَبْحِر، فرُفَع لَنا عَ : قال. ِبِعصينا اخلََبَط، ُمث نـَبـُلُه بِامل
َناُه فَِإذا ِهي َدابٌة ُتْدعى الَعْنبَـَر، فقال أَبُو ُعبَـْيَدةَ مِ خْ ِثيِب الض اِحِل الَبْحِر كَهْيَئِة الكَ سَ  : ، َفأَتيـْ

ويف سبيِل الله، وَقِد  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -ُسُل رُسوِل اللهال، بْل ْحنُن رُ : َمْيَتٌة، ُمث قالَ 
نا، ولَقْد رَأَيتـَُنا نـَْغَرتُِف مِ اْضطُرِرْمت َفكُلوا، َفأََقْمَنا عَلْيِه َشْهرًا َوحنَْ  وْقِب  نْ ُن َثالُمثائَة، حىت مسَِ

وَلَقْد َأَخَذ ِمنا أَبُو ُعبْيَدَة . ونـَْقَطُع مْنُه اْلِفَدَر َكالثـْوِر أَو كَقْدِر الثـْورِ  ،َعْيِنِه باْلِقالِل الدْهنَ 
ِه، َوَأَخَذ ِضَلعاً مْن َأْضالِعِه فأَقَاَمَها، ُمث َرَحَل أَْعَظَم َثالثََة َعَشَر َرُجًال فأَقـَْعَدُهم يف وْقِب َعْينِ 

َنا رَ              اللهِ  ولَ سُ بَِعٍري َمَعَنا، فمّر مْن َحتِْتَها َوتـََزوْدنَا ِمْن ْحلِمِه َوَشاِئَق، فَلما قِدمَنا املديَِنَة أَتـَيـْ
ُهَو ِرْزٌق َأْخَرَجُه الله َلُكْم، فـََهْل مَعكْم {:الَ قَ ، فَـ هُ َك لَ لِ َفذْكَرنَا ذَ  -َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلم -
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. }ِمْنُه َفَأَكَلهُ  - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -اللهِ  ولِ سُ  رَ َىل ؟ َفَأْرسْلَنا إِ ِمْن لْحِمِه َشيء فَتْطِعُمونَا
  .}رواه مسلم{

  1392 :الحديث رقم         

ي ال إِلَه ِإال ُهَو، ِإْن ُكْنُت ألَعتِمُد ذِ ال  اللهِ وَ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -أيب ُهَريـَْرةَ  نْ عَ         
َوَلَقْد . ى اَألْرِض ِمَن اُجلوِع، وِإْن ُكْنُت ألُشد احلَجَر على َبْطين مَن اُجلوعِ لَ ِبَكِبِدي عَ 

فـََتَبسَم  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم - ُجوَن ِمْنُه، َفَمر النِيب ي َخيْرُ ذِ ى طَرِيقِهُم ال لَ قـََعْدُت يْومًا عَ 
سوَل لَبـْيَك يا رَ : قلتُ . أَبا ِهر { :ِحَني َرآِين، وَعَرَف ما يف وْجهي وَما يف نـَْفِسي، ُمث قال

فَدَخْلُت، فَوَجَد لََبنًا يف َقدٍح  وَمَضى، فَاتـبَـْعُتُه فَدَخَل فَاْسَتْأَذَن، فَأُِذَن يل. الَحقْ : الله، قالَ 
لَبـْيَك يا : قلتُ . أَبا ِهر : قالَ  .أَْهداُه َلَك ُفالٌن أَو ُفالنة: ؟ قالواِمْن أَْيَن هَذا اللَبنُ : الَ قَ فَـ 
وأَْهُل الصفِة َأضَياُف : قالَ . ِإلى َأْهل الصفِة فاْدُعُهْم لي قْ حَ لْ اِ : ، قالَ اللهِ  ولَ سُ رَ 

ْسالم، ال يَْأُوون َعلى أَْهٍل وال َماٍل وال على َأَحٍد، وكاَن ِإَذا أَتـَْتُه صدَقٌة بـََعَث َِا إِلَْيِهْم، اإلِ 
َها َوَأْشرََكُهْم فيها، فَساَءين  َها َشْيئاً، وِإَذا أَتـَْتُه هديٌة أَْرسَل إِلَْيِهْم وَأَصاَب ِمنـْ وملَْ يـَتَـَناَوْل ِمنـْ

هَذا اللَنبُ يف أَْهِل الصفِة ؟ ُكْنَت َأَحق َأن ُأِصيب مْن هذا اللَنبِ َشْربًَة وما : ذلَك فـَُقْلتُ 
ُلَغين مْن هذا اللَنبِ، وْمل  أَتـََقوى َِا، فَِإذا جاُءوا أََمرِين فُكْنُت أَنا أُْعِطيِهْم، وما َعَسى َأن يبـْ

بَـُلوا . بد  - ى اُهللا َعَلْيِه وَسلمَصلّ  -هِ ولِ سُ َيُكْن مْن طَاَعِة الله وطَاَعِة رَ  فأَتيتـُُهم فَدَعْوتـُُهْم، فأَقـْ
وَل سُ لَبـْيَك يا رَ : قلتُ . يا أَبا ِهرّ : قال .واْستْأَذنوا، َفَأِذَن هلُْم َوَأَخُذوا َجمَاِلَسُهْم ِمَن اْلبَـْيتِ 

فَيْشَرُب َحىت  ،أُْعِطيِه الرُجلَ  َفَأَخْذُت اْلَقَدَح َفَجَعْلتُ : قالَ . خْذ فََأْعِطِهمْ : الله، قالَ 
 اْلَقدَح حىت َعلي يـَُرد يرَوى، ُمث اْلَقَدَح َفأُعطيِه اآلخَر فـََيْشَرُب َحىت علي يرد يـَْرَوى، ُمث
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 ِيبم -انـْتَـَهيُت ِإىل النُهْم، َفَأَخَذ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلاْلَقَدَح فـََوَضَعُه َوَقْد َرِوَي اْلَقْوُم ُكل
بَِقيُت أَنَا : قالَ . اللهِ  ولَ سُ لَبـْيَك يا رَ : تُ لْ قُـ . أَبا ِهرّ : الَ قَ على َيِدِه، فـََنظََر ِإيل فـََتَبسَم، فَـ 

ُعْد فَاْشَربْ : َصَدْقَت يا رسوَل الله، قال: قلتُ . َوأَْنتَ  : فقال: فـََقَعْدُت َفَشرْبتُ . اقـْ
ال َوالِذي بعثَك باَحلق ما َأِجُد لَُه : َحىت قـُْلتُ . اْشَربْ : يـَُقولُ  زالَ  امَ فَشرْبت، فَ . اشَربْ 

رواه {. }فَأعطْيتُه اْلَقَدَح، فحِمَد الله تعاىل، َومسى َوَشرَب الَفَضَلةَ . فََأرِني: مْسَلكاً، قال
  .}البخاري

  1393 :الحديث رقم         

إِنا ُكنا يـَْوم اخلَْنَدِق َحنِْفُر، فـََعرَضْت ُكْديٌَة : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - رٍ ابِ جَ  نْ عَ         
 م -َشديَدٌة، فجاُءوا ِإىل النيبَهِذِه ُكْديٌَة َعَرضْت يف اخلَْنَدقِ : فقالوا - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسل .

جٍر، َولَِبثْـَنا َثالثََة أَياٍم ال َنُذوُق َذَواقاً، َفَأَخَذ ُمث قَاَم وَبْطُنُه مْعصوٌب ِحبَ . أَنَا نَاِزلٌ {:الَ قَ فَـ 
 ِيبم - النيا رسوَل : فقلتَ . َكثيبًا أَْهَيَل، أَْو أَْهَيمَ   عادَ املِْعول، َفضَرب فَ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسل

َشْيئًا ما يف  - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -رَأَْيُت بِالنِيب : ِت، فقلُت الْمَرَأيتيْ بَـ  ِإىل الْ ِيل  الله، اْئَذنْ 
ٌر، ِفِعْنَدَك َشيٌء ؟ فقالت ِعنِدي َشِعٌري َوَعَناٌق، َفَذْحبُت الَعَناَق، وَطَحْنُت الشِعَري : ذلَك صبـْ

 ِجْئُت النيب َجَعْلَنا اللحَم يف البـُْرَمة، ُمث م -َحىتْد اْنَكَسَر َوالعِجُني قَ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسل
َوَرُجٌل أَْو  وَل اللهِ سُ ا رَ يَ  طَُعيٌم يل فـَُقْم أَْنتَ : تُ لْ قُ فَـ . والبـُْرَمُة بْنيَ األَثَاِيف َقد َكاَدَت تـَْنِضجُ 

َز بٌ ي طَ  ِثيرٌ كَ : قالَ فَ  هُ ؟ َفذََكرُت لَ َكْم ُهوَ : َرُجالِن، قالَ  ، ُقل َلَها ال تـَْنزِع البـُْرَمَة، وال الُخبـْ
َهاِجُرون َواألَْنَصاُر، َفَدَخْلُت عَ . ُقوُموا: فقال. التـنوِر َحتى آتيَ ِمَن 

ُ
: تُ لْ قُ ا فَـ هَ يْـ لَ فقام امل

 م -َوْحيَِك َجاَء النيبَهاِجُروَن َواألَْنصاُر َومن َمَعهم -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسل
ُ
 لْ هَ : تْ قالَ . َوامل
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َز  َوْجيَعُل عليِه . َوال َتَضاَغطُوا اْدُخلوا: ، قالَ مْ عَ نَـ : تُ لْ أََلَك ؟ قُـ سْ  َفَجَعَل َيْكِسُر اخلُبـْ
ُر البـُْرَمَة والتـنوَر ِإذا َأَخَذ ِمْنُه، َويـَُقرُب ِإىل َأْصَحاِبِه ُمث يـَْنزُِع، فـََلْم يـََزْل َيكْ  ِسُر اللحَم، وُخيَم

ُهْم َمَجاَعةٌ هدي، ُكِلي هَذا َوأَ : َويـَْغرُف َحىت َشِبُعوا، َوبَِقَي ِمنه، فقال . }فَِإن الناَس َأَصابـَتـْ
  .}متفٌق عليه{

  1394 :الحديث رقم         

          ألُم ُسَلْيم -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - و طَْلَحةَ بُ أَ  قالَ : قالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -سَ أَنَ  نْ عَ         
َها - َضِعيفًا أَعِرُف  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -اللهِ  ولِ سُ َقد َمسعُت َصوَت رَ : -َرِضَي اللُه َعنـْ

نـََعْم، فََأْخَرَجْت أَقـَرَاصًا ِمن َشعٍري، ُمث َأَخَذت : تْ الَ قَ فـََهل ِعنَدِك ِمن شيٍء؟ فَـ  ،ِفيِه اُجلوعَ 
 ولِ سُ ِضه، ُمث أَْرسَلْتِين ِإىل رَ ِمخَارًا َهلَا فـََلفِت اخلُبَز بَِبعِضه، ُمث دسْتُه َحتَْت َثويب َوَردْتين بَِبع

 - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -وَل اللهسُ َفَذَهبُت ِبِه، فـََوَجدُت رَ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم - اللهِ 
ْسِجِد وَمَعُه الناُس، فـَُقمُت َعَليِهْم، فقاَل يل رَ 

َ
َصّلى اُهللا َعَلْيِه  - وُل اللهِ سُ جاِلسًا يف امل

َرُسوُل نـََعم، فقال : ؟ فقلتَأِالطََعام: نَعم، فقال: تُ لْ قُ ؟ فَـ َأْرَسَلَك أَبُو طَْلَحةَ  {:- وَسلم
فَاْنطََلُقوا َواْنطََلْقُت بـَْنيَ أَيدِيِهم َحىت ِجئُت أَبَا طَْلَحَة . ُقوُموا: -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم - اللهِ 

 - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -َرُسوُل اللهِ َقد َجاَء : يا أُم ُسَليمٍ : َفَأخَربتُُه، فقال أَبُو طَْلَحةَ 
فَانطََلَق أَبُو طَْلحَة حىت َلِقَي . اللُه َورُسولُُه أَْعَلمُ : بالناِس، َولَْيَس ِعْنَدنَا ما نُْطِعُمُهْم؟ فقالتْ 

َمَعه َحىت  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -ُسوُل اللهِ رَ فأَقَبَل  ،-َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم - َرُسوُل اللِه 
َفأََتْت . َهُلمي ما ِعنَدِك يا أُم ُسَلْيمٍ : -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -َرُسوُل اللهِ َدَخال، فقال 

، وَعَصَرت َعَليه أُم ُسَليٍم ُعكةً  ه فُفتقال ِفيِه  ِبذلَك اخلُْبِز، َفَأَمَر ِبِه رسوُل الل َفآَدَمْتُه، ُمث



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

716 

َفَأِذَن .  ائَذن ِلَعَشَرةٍ : ما َشاَء الله َأْن يـَُقوَل، ُمث قَالَ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم - َرُسوُل اللِه 
ُعوا مث َفَأذَن هلم َفَأَكُلوا حىت َشبِ . ائَذن ِلَعَشَرةٍ : َهلُم َفَأَكُلوا َحىت َشِبُعوا ُمث َخَرُجوا، مث قال

الَقْوُم ُكلُهم َوَشِبُعوا، َواْلَقْوُم َسْبعوَن  لَ  َأكَ ّىت َفَأِذَن هلُم حَ . ائَذْن ِلَعَشَرةٍ : َخَرجوا، ُمث قال
  .}متفق عليه{. }َرُجالً أَْو َمثَانُونَ 

  1395 :الحديث رقم         

 - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -َرُسوُل اللهَخرََج : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ يب ُهرَ أَ  نْ عَ         
َلٍة، فَِإذا ُهَو بَِأيب بْكٍر وُعَمرَ  ُهما -ذاَت يـَْوٍم أَْو لَيـْ ما َأْخَرَجُكَما ِمْن {:فقال -َرِضَي اللُه َعنـْ

ِدِه، َوأَنا، والِذي نـَْفِسي بِيَ : قالَ . اُجلوُع يا َرسوَل الله: ؟ قاالبـُُيوِتُكما هِذِه الساَعةَ 
فَقاما َمَعُه، َفأََتى َرُجًال ِمَن األَْنصاِر، فَِإَذا ُهَو لَْيَس يف . َألْخَرَجني الِذي َأْخَرَجُكما، ُقوما

 :-َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -ا َرُسوُل اللههلَ  فقالَ . َمْرَحبًا َوأَْهالً : بيتِه، فـََلما رَأَْتُه املرَأَُة قاَلتْ 
                ِإْذ جاَء األَْنَصاري فـََنظََر إىل َرُسوِل الله. َذَهَب َيْستَـْعِذُب لََنا املاءَ : قاَلتْ ؟ أَْيَن ُفالنٌ 

 ،اَحلْمُد لله، ما َأَحٌد اليَـْوَم َأْكَرَم َأْضيافًا ِمين : َوَصاِحبَـْيِه، ُمث قالَ  - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -
ْديََة، فقالَ : قالَ ْذٍق ِفيِه ُبْسٌر وَمتٌْر وُرَطٌب، فَ فاْنطَلَق َفَجاَءُهْم ِبعِ 

ُ
ُسوُل َلُه رَ  ُكُلوا، َوَأَخَذ امل

َفَذَبَح َهلُْم، َفَأكُلوا ِمَن الشاِة َوِمْن ذلَك . ِإياَك َوالَحُلوبَ : -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم - الله
ٍر كْ َأليب بَ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -وُل اللهِ سُ رَ  لَ فلما َأْن َشبُعوا َوَرُووا قا. الِعْذِق وَشرِبُوا

ُهما -وُعَمرَ  َوالِذي نـَْفسي بَِيِدِه، لَُتْسأَُلن َعْن هَذا النعيِم يـَْوَم الِقياَمِة، : -َرِضَي اللُه َعنـْ
  .}رواه مسلم{. }هذا النِعيمُ  َأْخَرَجُكْم ِمْن بـُُيوِتُكُم الُجوُع، ثُم َلْم تـَْرِجُعوا َحتى َأَصاَبُكمْ 

  1396 :الحديث رقم         
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 :- َصلى اللُه َعَلْيه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ َكَذِلَك  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َيا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن َوَجنُة اْلَكاِفرِ {  نـْ رواه مسلم{.  }الد{.   

  1397 :الحديث رقم         

          قَاَل النِيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -األَْنصارِي اَخلْطِمي  ِحمَْصنَ  نِ بْ  اللهِ  ُعَبيدَ  نْ عَ         
ُه دَ ِده، ِعنْ في َجسَ  افىَ عَ ِمنُكْم آِمنًا في ِسْرِبِه، مُ  حَ بَ ْن َأصْ مَ { :-َصلى اللُه َعَلْيه َوَسلمَ  -

َيا ِبحذاِفيرِها نـْ َما ِحيَزْت َلُه الدحديٌث حسٌن، ورواه : رواه الرتمذي وقال{ . }ُقوُت َيوِمِه، َفَكأَن
وباجلملة، : -بعد خترجيه احلديث عن مجاعة من الصحابة -وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا. البخاري يف األدب املفرد

  .}السلسلة الصحيحة. ألنصاري وابن عمر واهللا أعلممبجموع حديثي ا -إن شاء اهللا -فاحلديث حسن

  1398 :الحديث رقم         

           اللهِ  ولَ سُ ِمسعُت رَ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -مْعِد يَكِرب بنِ  يب َكرميََة املِْقدامَ أَ  نْ عَ         
َشّرًا ِمْن َبطِنه، ِبحْسِب ابن آدَم  َما مَأل آدِمي ِوَعاءً {:يَقولُ  -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -

ُأُكالٌت يُِقْمَن ُصْلُبُه، فِإْن َكاَن ال َمحاَلَة، فَثُلٌث لطََعاِمِه، وثـُُلٌث ِلشراِبِه، َوثـُُلٌث 
  . }صحيح اجلامع: انظر. لباينوصححه األ .نحديث حس: رواه الرتمذي وقال{. }لِنَـَفِسهِ 

  1399 :الحديث رقم         

             :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قال النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يدٍ بِ لَ  نِ بْ  ودَ مُ حمَْ  نْ عَ         
َنَتاِن َيْكَرُهُهَما اْبُن آَدمَ { َنِة، َوَيْكَرُه ِقلَة : اثـْ ٌر لِْلُمْؤِمِن ِمْن اْلِفتـْ اْلَمْوُت، َواْلَمْوُت َخيـْ

 لِْلِحَسابِ اْلَماِل، َوِقل رواه أمحد وصححه األلباين{.  }ُة اْلَمال اَقل{.  
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  1400 :الحديث رقم         

َأْعَذَر { :-َصلى اللُه َعَلْيه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
  .}رواه البخاري{. }َحتى بـَلَغُه ِستيَن َسَنةً اللُه ِإَلى اْمِرٍئ َأخَر َأَجَلُه، 

  1401 :الحديث رقم         

 :-َصلى اللُه َعَلْيه َوَسلمَ  -قَاَل النِيب : َكَذِلَك قَالَ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ         
ْبَل {  رواه أمحد وابن ماجه {. }اَألْغِنَياِء ِبَخْمِس ِماَئِة َعامٍ َيْدُخُل فـَُقَراُء اْلُمْسِلِميَن اْلَجنَة قـَ

حسن صحيح، : ، وقال األلباين يف يف صحيح الرتمذيوالنسائي يف الكربى ورواه الرتمذي وقال حديث صحيح
  .}وصححه يف صحيح الرتغيب والرتهيب

  1402 :الحديث رقم         

ُهَما -الَعاصِ اهللا ْبِن َعْمرِو ْبِن  َعْن َعْبدِ          َصلى  - قَاَل َرُسوُل اهللا: قَالَ  -َرِضَي اهللاُ َعنـْ
ِإن فـَُقَراَء الُمَهاِجرِيَن َيْسِبُقوَن اَألْغِنَياَء، يـَْوَم الِقَياَمِة ِإَلى الَجنِة { :-اللُه َعَلْيه َوَسلمَ 
 .}رواه مسلم{. } بَِأْربَِعيَن َخرِيفاً 

  1403 :الحديث رقم         

 اءُ رِ قَ فُـ  {:-َصلى اللُه َعَلْيه َوَسلمَ  - قَاَل النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُهَريـَْرةَ  َعْن َأيب        
) املسلمني: (رواه الرتمذي بلفظ{. }ةٍ نَ سَ  ةِ ائَ مَ  سِ مْ خَ بِ  مْ هِ ائِ يَ نِ غْ أَ  لَ بْ قَـ  ةَ ن جَ الْ  ونَ لُ خُ دْ يَ  ينَ رِ اجِ هَ مُ الْ 

بدًال من ) املؤمنني: (، وابن حبان بلفظ)املهاجرين(بدًال من ) املؤمنني: (، وأمحد بلفظ)املهاجرين(بدًال من 
 . }حسن صحيح: وقال األلباين يف صحيح سنن الرتمذي. هذا حديث صحيح: قال الرتمذي). املهاجرين(
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  1404 :الحديث رقم         

ُهَما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو         َصلى اللُه  -قَاَل ِيل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعنـْ
 :اللُه َوَرُسولُُه أَْعَلُم، قَالَ : ؟ قـُْلَنا أَتـَْعَلُم َأوَل زُْمَرٍة َتْدُخُل اْلَجنَة ِمْن أُمِتي {:-َعَلْيِه َوَسلمَ 
تَـُقوُل َلُهُم اْلَخَزنَةُ  ،اِجرِينَ فـَُقَراُء اْلُمهَ  : يَْأُتوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإَلى بَاِب اْلَجنِة َوَيْستَـْفِتُحوَن، فـَ

بَِأي َشْيٍء ُتَحاِسُبونَا ؟ َوِإنَما َكاَنْت َأْسَيافـَُنا َعَلى َعَواتِِقَنا ِفي : َأَو َقْد ُحوِسْبُتْم ؟ قَاُلوا
َنا َعَلى َذِلَك، قَالَ َسِبيِل اللِه َحتى مِ  ْبَل َأْن : تـْ َيِقيُلوَن ِفيَها َأْربَِعيَن َعاًما قـَ فـَيـُْفَتُح َلُهْم فـَ

وقال األلباين يف . هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: رواه احلاكم وقال{. }َيْدخَلَها الناسُ 
 .}إمنا هو على شرط مسلم فقط: السلسلة الصحيحة

  1405 :رقمالحديث          

ُقْمُت َعَلى  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  - َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -َعْن ُأَساَمةَ         
 َر َأن بَاِب اْلَجنِة، َفَكاَن َعامُة َمْن َدَخَلَها اْلَمَساِكيَن، َوَأْصَحاُب اْلَجد َمْحُبوُسوَن، َغيـْ
َأْصَحاَب الناِر َقْد أُِمَر ِبِهْم ِإَلى الناِر، َوُقْمُت َعَلى بَاِب الناِر، فَِإَذا َعامُة َمْن َدَخَلَها 

  .}ومسلم البخاريأمحد و رواه { .}النَساءُ 

  1406 :الحديث رقم        

: َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َغًة، ثُم يـَُقالُ { ُيْصَبُغ ِفي الناِر َصبـْ َيا ِمْن َأْهِل الناِر يـَْوَم اْلِقَياَمِة، فـَ نـْ َعِم َأْهِل الد  يـُْؤَتى بِأَنـْ
يَـُقولُ : َلهُ  ًرا َقط ؟ َهْل َمر ِبَك نَِعيٌم َقط؟ فـَ ، : يَا اْبَن آَدَم، َهْل رَأَْيَت َخيـْ َال َواِهللا يَا َرب
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َغًة فـَيـَُقاُل َلهُ َويـُْؤَتى بِ  ُيْصَبُغ ِفي اْلَجنِة َصبـْ َيا ِمْن َأْهِل اْلَجنِة، فـَ نـْ اِس بؤسا ِفي الدالن َأَشد :
يَـُقولُ  ٌة َقط ؟ فـَ ِبَك ِشد ؟ َهْل َمر َما : يَا اْبَن آَدَم، َهْل رَأَْيَت بـُْؤًسا َقط ، َال َواِهللا يَا َرب

ًة َقط َمر ِبي بـُُؤٌس َقط، وَ  أمحد ومسلمرواه {. }الَ رَأَْيُت ِشد{.  

  1407 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن اْبِن َعباسَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اهللاُ َعنـْ
َلَة رَبي{  .ِيف اْلَمَنامِ  :َأْحَسُبُه قَالَ  :قَالَ  .ِفي َأْحَسِن ُصورَة -تـََباَرَك َوتـََعاَلى - أَتَاِني الليـْ

فـََوَضَع  :قَالَ  .َال  :قـُْلتُ  :قَالَ  ؟ َهْل َتْدِري ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمَألُ اْألَْعَلى ،يَا ُمَحمدُ  :فـََقالَ 
 ى َوَجْدُت بـَْرَدَها بـَْيَن َثْدَييَحت فـََعِلْمُت َما ِفي  .ِفي َنْحِري :أَْو قَالَ  .َيَدُه بـَْيَن َكِتَفي

 ؟ َهْل َتْدِري ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمَألُ اْألَْعَلى ،يَا ُمَحمدُ  :قَالَ  .السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرضِ 
 ،اْلُمْكُث ِفي اْلَمَساِجِد بـَْعَد الصَلَواتِ  :َواْلَكفارَاتُ  ،ِفي اْلَكفارَاتِ  :قَالَ  .نـََعمْ  :قـُْلتُ 

َوَمْن فـََعَل َذِلَك  ،َوِإْسَباُغ اْلُوُضوِء ِفي اْلَمَكارِهِ  ،َمْشُي َعَلى اْألَْقَداِم ِإَلى اْلَجَماَعاتِ َوالْ 
ِإَذا  ،يَا ُمَحمدُ  :َوقَالَ  .وََكاَن ِمْن َخِطيَئِتِه َكيَـْوِم َوَلَدْتُه أُمهُ  ،َوَماَت ِبَخْيرٍ  ،َعاَش ِبَخْيرٍ 

َراتِ اللُهم  :َصلْيَت فـَُقلْ   ،َوُحب اْلَمَساِكينِ  ،َوتـَْرَك اْلُمْنَكَراتِ  ،ِإني َأْسأَُلَك ِفْعَل اْلَخيـْ
َر َمْفُتونٍ  َنًة فَاْقِبْضِني ِإلَْيَك َغيـْ  ،َوالدرََجاُت ِإْفَشاُء السَالمِ  :قَالَ  .َوِإَذا َأَرْدَت ِبِعَباِدَك ِفتـْ

: انظر.  محد والرتمذي، وصححه األلباينأرواه  { .}َوالناُس نَِيامٌ  َوالصَالُة بِاللْيلِ  ،َوِإْطَعاُم الطَعامِ 
  . }صحيح اجلامع
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  . امِ رَ حَ الْ وَ  لِ َال حَ الْ  نَ يْ بَـ  بُ سْ كَ لْ اَ 
  يرِ ذِ بْ الت وَ  افِ رِ سْ اْإلِ  نَ يْ بَـ  اقُ فَ نْـ اْإلِ وَ 

  

ُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن   :قال تعاىل         وَُكُلوا ِمما َرزََقُكُم اللُه َحَالًال طَيًبا َواتـُقوا اللَه الِذي أَنـْ
  .}سورة املائدة{) 88(

َفُكُلوا ِمما َرزََقُكُم اللُه َحَالًال طَيًبا َواْشُكُروا نِْعَمَة اللِه ِإْن ُكْنُتْم ِإياُه  :قال تعاىلو         
  .}سورة النحل{) 114(تـَْعُبُدوَن 

يَا أَيـَها الناُس ُكُلوا ِمما ِفي اْألَْرِض َحَالًال طَيًبا َوَال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت  :قال تعاىلو         
 ُمِبيٌن الش ُه َلُكْم َعُدوسورة البقرة{) 168(ْيطَاِن ِإن{.  

) 69(َفُكُلوا ِمما َغِنْمُتْم َحَالًال طَيًبا َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َغُفوٌر رَِحيٌم  :قال تعاىلو         
  .}سورة األنفال{

ُتْم َما أَنـَْزَل اللُه َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحَالًال ُقْل  :قال تعاىلو          ُقْل َأرَأَيـْ
  .}سورة يونس{ )59(َآللُه َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللِه تـَْفتَـُروَن 

َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتدْ  :قال تعاىلو          ُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكاِم لَِتْأُكُلوا َوَال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
ُتْم تـَْعَلُموَن  ْثِم َوأَنـْ   .}سورة البقرة{) 188(َفرِيًقا ِمْن َأْمَواِل الناِس بِاْإلِ

َوَما َكاَن لَِنِبي َأْن يـَُغل َوَمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِبَما َغل يـَْوَم اْلِقَياَمِة ثُم تـَُوفى   :قال تعاىلو         
  .}سورة آل عمران{) 161(ُكل نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُموَن 
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َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإال َأْن َتُكوَن يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تَْأُكُلوا  :قال تعاىلو          َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
  .}29. سورة النساء{ ِتَجارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكمْ 

يَا بَِني َآَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا  :قال تعاىلو         
  .}سورة األعراف{) 31(يَن ِإنُه َال ُيِحب اْلُمْسرِفِ 

َر َمْعُروَشاٍت َوالنْخَل َوالزرَْع  :قال تعاىلو          َوُهَو الِذي أَْنَشَأ َجناٍت َمْعُروَشاٍت َوَغيـْ
َر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا ِمْن َثَمرِِه ِإَذا أَْثَمَر َوَآتُ  ُتوَن َوالرماَن ُمَتَشاِبًها َوَغيـْ وا َحقُه ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُه َوالزيـْ

  .}سورة األنعام{ )141(رُِفوا ِإنُه َال ُيِحب اْلُمْسرِِفيَن يـَْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتسْ 

َفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْيَن َذِلَك قـََواًما  :قال تعاىلو          َوالِذيَن ِإَذا أَنـْ
  .}سورة الفرقان{) 67(

َوَال َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكل اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد  :قال تعاىلو         
    .}سورة اإلسراء{) 29(َمُلوًما َمْحُسورًا 

ْر تـَْبِذيًرا  :قال تعاىلو          ِبيِل َوَال تـَُبذُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن الس26(َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحق( 
  .}سورة اإلسراء{) 27(ِإن اْلُمَبذرِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَياِطيِن وََكاَن الشْيطَاُن ِلَربِه َكُفورًا 

  1408 :الحديث رقم        

 :- َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعِن اْبِن َمْسُعودٍ         
لَْيَس ِمْن َعَمٍل يـَُقرُب ِإَلى اْلَجنِة ِإال َقْد َأَمْرُتُكْم ِبِه، َوال َعَمٌل يـَُقرُب ِإَلى الناِر ِإال َقْد  {
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أَْلَقى ِفي  -َعَلْيِه السالمُ  -ن ِجْبرِيلَ إنـََهْيُتُكْم َعْنُه، ال َيْسَتْبِطَئن َأَحٌد ِمْنُكْم ِرْزَقُه، 
َيا َحتى َيْسَتْكِمَل ِرْزَقُه، فَاتـُقوا اللَه أَيـَها  :ُروِعيَ  نـْ َأَحًدا ِمْنُكْم َلْن َيْخُرَج ِمَن الد َأن

َفال َيْطلُْبُه ِبَمْعِصَيِة اللِه،  ،الناُس، َوَأْجِمُلوا ِفي الطَلِب، فَِإِن اْسَتْبطََأ َأَحٌد ِمْنُكْم رْزَقهُ 
رواه احلاكم وصححه األلباين يف املشكاة، وانظر السلسلة {. }اُل َفْضُلُه ِبَمْعِصَيةٍ فَِإن اللَه ال يـُنَ 

  .}الصحيحة

  1409 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ريٍ شِ بَ  نِ بْ  انَ مَ عْ النـ  نِ عَ         
 نَ ثيٌر مِ ن كَ هُ مُ لَ عْ هاٌت، ال يَـ بِ تَ شْ ا مُ مَ هُ نَـ يْـ بَـ بـَيٌن، وَ  امَ رَ حَ بـَيٌن، وإن الْ  اللَ إن الحَ  {:- َوَسلمَ 

 بهاتِ اسِ النقى الشبهاتِ  هِ ينِ دِ لِ  أَ رَ بْـ تَ سْ ، اِ ، فَمِن اتي فِ  عَ قَ ، وَ وِعْرِضه، وَمْن َوَقَع في الش
  .}البخاري ومسلمرواه {. }أن يـَْرَتَع فيهِ  كُ وشِ ى، يُ ِحمَ الْ  لَ وْ ى حَ عَ رْ عي يَـ الراّ ، كَ امِ رَ حَ الْ 

  1410 :الحديث رقم        

يَْأِتي  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
 رواه{. }؟ َأِمَن اْلَحَالِل َأْم ِمْن اْلَحَرامِ َعَلى الناِس زََماٌن َال يـَُباِلي اْلَمْرُء َما َأَخَذ ِمْنُه 

   .}البخاري

  1411 :الحديث رقم        

    :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َكَذِلَك َعْن النِيب   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
 ،َوِإن اَهللا َأَمَر الُمْؤِمِنْيَن ِبَما َأَمَر ِبِه الُمْرَسِلْينَ  ،ِإال طَيَباً ِإن اَهللا تـََعاَلى طَيٌب َال يـَْقَبُل {
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يَا أَيـَها : َوقَالَ  -}51:املؤمنون{-يَا أَيـَها الرُسُل ُكُلوا ِمَن الطيَباِت َواْعَمُلوا َصاِلحاً : فـََقالَ 
َناُكمْ الِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَباِت َما  الرُجَل يُِطْيُل السَفَر  :ُمث ذََكرَ  .-}172:البقرة{- َرزَقـْ

، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، يَا َرب َماءِ، يَا َربَيَدْيِه ِإَلى الس َوَمْشَربُُه َحَراٌم،  َأْشَعَث َأْغبَـَر، َيُمد
 .}رواه مسلم{. }هُ لَ َوُغِذَي بِالَحَراِم فَأَنى ُيْسَتَجاُب 

  1412 :الحديث رقم        

          :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - النِيب َأن  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يثِ ارِ أَُماَمَة احلَ  َعْن َأِيب         
َتَطَع َحق اْمِرٍئ ُمْسِلٍم بَِيِميِنهِ {  .َوَحرَم َعَلْيِه اْلَجنةَ  ،فـََقْد َأْوَجَب اللُه لَُه النارَ  ،َمِن اقـْ

َوِإْن َقِضيًبا ِمْن َأرَاٍك، َوِإْن َقِضيًبا ِمْن : قَالَ ؟ َوِإْن َشْيٌء َيِسٌري يَا َرُسوَل اللهِ : فـََقاَل َرُجلٌ 
 . }رواه مسلم{. }َأرَاٍك، َوِإْن َقِضيًبا ِمْن َأرَاٍك، َوِإْن َقِضيًبا ِمْن َأرَاكٍ 

  1413 :الحديث رقم        

َها - قـَْيسٍ  َخْوَلَة بِْنتِ  نْ عَ          َصلى اللُه  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : تْ قالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ِإن رَِجاًال يـََتَخوُضوَن ِفي َماِل اللِه ِبَغْيِر َحق، فـََلُهْم الناُر يـَْوَم  {:يـَُقولُ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

   .}البخاريرواه {. }اْلِقَياَمةِ 

  1414 :الحديث رقم        

َها - َعْن َخْولََة بِْنِت قـَْيسٍ          َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قاَلتْ   -َرِضَي اللُه َعنـْ
ِفيِه، َوُرب ِإن َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة َمْن َأَصابَُه ِبَحقِه بُوِرَك َلُه {:-َعَلْيِه َوَسلمَ 

ٍض ِفيَما َشاَءْت ِبِه نـَْفُسُه ِمْن َماِل اللِه َوَرُسولِِه، لَْيَس َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإال النارُ  ُمَتَخو{ .
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  .}رواه أمحد والرتمذي وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي{

  1415: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن ُعْجَرةَ  َعْن َكْعبَ         
 وحسنه،رواه الرتمذي {. }يـَْربُو َلْحٌم نـََبَت ِمْن ُسْحٍت ِإال َكاَنْت الناُر َأْوَلى ِبهِ  ال {:- َوَسلمَ 

  .}يف صحيح الرتمذي وصححه األلباين

  1416 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -يارِ فَ غِ الْ  ر يب ذَ أَ  نْ عَ         
َوَال يـَْنظُُر ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب  اللهَثالَثٌَة َال ُيَكلُمُهُم { :- َوَسلمَ 
َصلى  - َفَأَعاَدُه َرُسوُل اهللاِ : َخِسُروا َوَخابُوا ؟ قَالَ  ،يَا َرُسوَل اِهللا، َمْن ُهمْ : قـُْلتُ : قَالَ  .أَلِيمٌ 

ِف اْلَكاِذِب، َأِو اْلُمْسِبُل، َواْلُمْنِفُق ِسْلَعَتُه بِاْلَحلِ  :َثَالَث َمراٍت، قَالَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
  .}مسلمأمحد و رواه {. }َواْلَمنانُ  اْلَفاِجرِ 

  1417 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - لٍ بَ جَ  نِ بْ  اذَ عَ مُ  نْ عَ         
 هِ ابِ بَ َوَعْن شَ  ؟َال تـَُزوُل َقَدَما َعْبٍد َحتى ُيْسَأل َعْن َأْربَع، َعْن ُعْمرِِه ِفيَما َأفْـَناه{ :- َوَسلمَ 

َفَقه؟ َوَعْن ِعْلِمِه َماَذا َعِمَل ِفيههُ بَ سَ تَ ِفيَما أَْبَاله؟ َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن اكْ  رواه {. }؟ َوِفيَما أَنـْ
  .}حسن لغريه: ، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيبهذا حديث حسن صحيح: الرتمذي وقال

  1418 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َمْعِدي َكِربَ  َعِن اْلِمْقَدامَ         
ًرا ِمْن َأْن يَْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدهِ  {:-َعَلْيِه َوَسلمَ  وََكاَن : قَالَ  .َما َأَكَل َأَحٌد طََعاًما َقط َخيـْ

  .}البخاريأمحد و  رواه{. }َيِدهِ َداُوُد ال يَْأُكُل ِإال ِمْن َعَمِل 

  1419 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ِعياضٍ  نِ بْ  بَ عْ كَ   نْ عَ         
: رواه أمحد، ورواه الرتمذي يف سننه وقال{. }فتنَة أُمتي المالُ  ل أمٍة فتنًة، وإن كُ إن لِ { :- َوَسلمَ 

  .} حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري

  1420 :الحديث رقم        

        :-َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َأْن تـَْعُبُدوُه  :يـَْرَضى َلُكْم َثالثًا، َوَيْكَرُه َلُكْم َثالثًا، يـَْرَضى َلُكمْ  -َعز َوَجل  -ِإن اللهَ  {

َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا، َوَأْن تـَْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللِه َجِميًعا َوال تـََفرُقوا، َوَأْن تـَُناِصُحوا ِلَمْن 
ِقيَل َوقَاَل، وََكثْـَرَة السَؤاِل، َوِإَضاَعَة  :َوَيْكَرُه َلُكمْ  .َأْمرَُكمْ  - َعز َوَجل  -الُه اللهُ وَ 

  .}رواه البخاري ومسلم واللفظ له{. }اْلَمالِ 

  1421 :الحديث رقم        

           َأن َرُجًال أََتى النِيب  -َعْنهُ  َرِضَي اللهُ  - و ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدهِ َعْن َعْمر         
ُكْل ِمْن َماِل { :ِإين َفِقٌري لَْيَس ِيل َشْيٌء َوِيل يَِتيٌم، قَالَ : فـََقالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -

 َر ُمْسِرٍف َوَال ُمَباِذٍر َوَال ُمَتَأث واللفظ  ،وابن ماجهأبوداود والنسائي أمحد و  رواه{ .}يَِتيِمَك َغيـْ
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وصحح إسناده أمحد شاكر  .ختريج مشكاة املصابيح كما ذكر يف املقدمة :واحلديث حسنه ابن حجر يف. للنسائي
  .}يف مسند أمحد، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع

  

  هُ بُ ائِ صَ مَ ا وَ بَ لر اَ 

الِذيَن يَْأُكُلوَن الربَا َال يـَُقوُموَن ِإال َكَما يـَُقوُم الِذي يـََتَخبطُُه الشْيطَاُن : قال تعاىل        
َمْن َجاَءُه ِمَن اْلَمس َذِلَك بِأَنـُهْم قَالُوا ِإنَما اْلبَـْيُع ِمْثُل الربَا َوَأَحل اللُه اْلبَـْيَع َوَحرَم الربَا فَ 

تَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللِه َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب الناِر َمْوِعظٌَة ِمْن  رَبِه فَانـْ
يَْمَحُق اللُه الربَا َويـُْرِبي الصَدقَاِت َواللُه َال ُيِحب ُكل َكفاٍر أَثِيٍم  )275(ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

  .}سورة البقرة{) 276(

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تَْأُكُلوا الربَا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتـُقوا اللَه : قال تعاىلو         
َوَأِطيُعوا اللَه َوالرُسوَل  )131(َواتـُقوا الناَر الِتي ُأِعدْت لِْلَكاِفرِيَن  )130(َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن 

  .}سورة آل عمران{) 132(َحُموَن َلَعلُكْم تـُرْ 

ِهْم : قال تعاىلو          ْت َلُهْم َوِبَصدَباٍت ُأِحلْمَنا َعَلْيِهْم طَيِذيَن َهاُدوا َحرفَِبظُْلٍم ِمَن ال
اِس بِاْلَباِطِل َوَأْخِذِهُم الربَا َوَقْد نـُُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل الن  )160(َعْن َسِبيِل اللِه َكِثيًرا 

ُهْم َعَذابًا أَلِيًما    .}سورة النساء{) 161(َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن ِمنـْ

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الربَا ِإْن ُكْنُتْم : قال تعاىلو         
فَِإْن َلْم تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللِه َوَرُسوِلِه َوِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم رُُءوُس  )278(ُمْؤِمِنيَن 
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  .}سورة البقرة{) 279(َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن 

ْيُتْم ِمْن رِبًا لِيَـْربـَُو ِفي َأْمَواِل الناِس َفَال : قال تعاىلو           يـَْربُو ِعْنَد اللِه َوَما َوَما َآتـَ
ْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اللِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن    .}سورة الروم{) 39(َآتـَ

  1422 :الحديث رقم        

 :-َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ ابْ  نِ عَ         
ُعوَن بَابًا، أَْيَسُرَها ِمْثُل َأْن يـَْنِكَح الرُجُل أُمهُ { قال و  .احلاكم والبيهقىرواه {. }الربَا َثَالثٌَة َوَسبـْ

وصححه األلباين يف صحيح  .هذا إسناد صحيح: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وقال البيهقي: احلاكم
  .}اجلامع

  1423 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ  َرُسولِ  َخالُ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -دِ وَ سْ اْألَ  نِ بْ  بَ هْ وَ  نْ عَ        
 نَ مِ  ءٍ يْ شَ بِ  كَ ئُ ب نَـ  أُ َال أَ { :ِيل  الَ قَ فَـ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اللهِ ى لَ عَ  تُ لْ خَ دَ  :قالَ 
 الَ ، قَ اهللاِ  ولَ سُ ا رَ ى يَ لَ بَـ : تُ لْ ؟ قُـ ابَ الر : اعِ جَ طِ اضْ ا كَ هَ نْـ مِ  ةٍ رَ جَ ى فَ نَ دْ اباً، أَ بَ  ونَ عُ بْـ ا سَ بَ الر 
 كلهم ثقات، وذكر أن احلديث لباين أن رجال إسناده  األوذكر . انظر السلسلة الصحيحة{. }هُ مّ أُ  لِ جُ الر

 .}أخرجه ابن مندة يف املعرفة

  1424 :رقمالحديث         

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ةَ لَ ظَ نْ حَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
َيةً  ،ِدْرَهُم رِبًا يَْأُكُلُه الرُجُل َوُهَو يـَْعَلمُ  {:- َوَسلمَ  أمحد يف  رواه{. }َأَشد ِمْن ِست َوَثَالثِيَن زَنـْ
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رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورجال : قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب. والطرباين يف األوسط والدارقطين املسند 
 .}أمحد رجال الصحيح، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ويف السلسلة الصحيحة ويف صحيح الرتغيب والرتهيب

  1425 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن         
وقال أمحد  رواه اإلمام أمحد يف املسند،{. }الربَا َوِإْن َكثـَُر، فَِإن َعاِقَبَتُه َتِصيُر ِإَلى ُقل  {:- َوَسلمَ 

، وصححه األلباين يف احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيبرواه و . ه صحيحإسناد: شاكر يف حتقيق املسند
  .}صحيح اجلامع

  1426 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قَالَ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعودٍ         
ُفِسِهْم َعَذاَب اهللاِإَذا َظَهَر الزنَا َوالربَا ِفي قـَْريٍَة، فـََقْد َأَحل  {:-َعَلْيِه َوَسلمَ  رواه {. }وا بِأَنـْ

  .}حسن لغريه:، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيبوالبيهقىأخرجه الطرباىن و . سندهاحلاكم وصحح 

  1427 :الحديث رقم        

          :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -اللُه َعْنهُ  َرِضيَ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
الشْرُك بِاِهللا، َوالسْحُر، : يا َرُسوَل اِهللا، َوما ُهن؟ قَالَ : قَاُلوا. اْجَتِنُبوا السْبَع اْلُموِبقاتِ { 

 َم اُهللا ِإالتي َحرْفِس الْتُل النـ بِاْلَحق، َوَأْكُل الربا، َوَأْكُل َماِل اْلَيتيِم، َوالتـَولي يـَْوَم َوقـَ
  }وأبو داود والنسائي رواه البخاري ومسلم{ .}الزْحِف، َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمناِت اْلغاِفالتِ 

  1428 :الحديث رقم        
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              :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اهللاَلَعَن : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ابرٍ جَ  نْ عَ         
  .}مسلمرواه { .}ُهْم َسَواءٌ  :َوقَالَ آِكَل اَلربَا، َوُموِكَلُه، وََكاتَِبُه، َوَشاِهَدْيِه،  {

  1429 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعودٍ         
ُعوَن بَاباً،{ :- َوَسلمَ  أخرجه املتقي اهلندي يف كنز العمال واملروزى {. }كَ لِ ذَ  لُ ثْ مِ  كُ رْ الش وَ  الربَا َسبـْ

ورواه ابن ماجة وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ويف صحيح الرتغيب  ،ىف السنة  وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد
 .}والرتهيب

  1430 :الحديث رقم        

ُهَما -َعِن اْبِن َعباسَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -نـََهى َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ُفِسِهْم { :َأْن ُتْشتَـَرى الثَمَرُة َحىت ُتْطَعَم، َوقَالَ  ْريٍَة فـََقْد َأَحلوا بِأَنـْ إَذا َظَهَر الزنَا َوالربَا ِفي قـَ

احلاكم وصححه ووافقه الذهيب  وحسنه األلباين يف غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل  رواه{. } َعَذاَب اللهِ 
  .}واحلرام

  1431 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعودٍ         
ُعوَن بَابًا أَْيَسُرَها ِمْثُل َأْن يـَْنِكَح الرُجُل أُمُه، َوِإن َأْرَبى الربَا ال{ :- َوَسلمَ  ربَا َثالثٌَة َوَسبـْ

وصححه األلباين يف  .احلاكم وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب رواه{. }ِعْرُض الرُجِل المْسِلمِ 
الربا سبعون حوبًا أيسرها أن  {:ولفظه -اهللا عنه رضي - وأخرجه ابن ماجه عن أيب هريرة. صحيح اجلامع الصغري

  .}وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه .}ينكح الرجل أمه
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  1432 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َحْنظََلةَ         
َيةدِ {:- َوَسلمَ          .}ْرَهُم رِبا يَْأُكُلُه الرُجُل َوُهَو يـَْعَلُم َأَشد ِعْنَد اهللا ِمْن ِسَتٍة َوثالثِيَن زَنـْ

رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط، ورجال أمحد رجال : جممع الزوائد«أخرجه أمحد وقال اهليثمي يف  {
  .}السلسلة الصحيحة: وصححه األلباين يف. الصحيح

  1433 :الحديث رقم        

َفةَ  َعْن َعْونَ          قَاَل رَأَْيُت َأِيب اْشتَـَرى َعْبًدا َحجاًما،  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َأِيب ُجَحيـْ
َعْن َثَمِن اْلَكْلِب، َوثََمِن الدِم،  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -نـََهى النِبي { :َفَسأَْلُتُه فـََقالَ 

 .}رواه البخاري{. }َونـََهى َعْن اْلَواِشَمِة َواْلَمْوُشوَمِة، َوآِكِل الربَا َوُموِكِلِه، َوَلَعَن اْلُمَصورَ 

  1434 :الحديث رقم        

َصلى  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن أَبِيهِ  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعْمرٍو        
َلُكْم  ،َأال ِإن ُكل رِبًا ِمْن رِبَا اْلَجاِهِليِة َمْوُضوعٌ  {:يـَُقوُل ِيف َحجِة اْلَوَداعِ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 ،َأال َوِإن ُكل َدٍم ِمْن َدِم اْلَجاِهِليِة َمْوُضوعٌ  ،وُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُمونَ ؤ رُ 
َقتَـَلْتُه  َها َدُم اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطِلِب، َكاَن ُمْستَـْرَضًعا ِفي بَِني لَْيٍث فـَ َوَأوُل َدٍم َأَضُع ِمنـْ

رواه أبو { .}َثالَث َمراتٍ  .للُهم اْشَهدْ ا: قَالَ  ،َثالثًا، نـََعمْ : ؟ قَاُلوا اللُهم َقْد بـَلْغتُ  ،ُهَذْيلٌ 
  .}داود ومسلم حنوه

  1435 :الحديث رقم        



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

732 

ِإَذا  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكاَن النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنُدبٍ        
َنا ِبَوْجِهِه فـََقالَ  َبَل َعَليـْ َلَة ُرْؤيَا {:َصلى َصالًة أَقـْ فَِإْن رََأى َأَحٌد : ؟ قَالَ  َمْن رََأى ِمْنُكُم الليـْ

 .ال: ؟ قـُْلَنا َهْل رََأى َأَحٌد ِمْنُكْم ُرْؤيَا: ، َفَسأَلََنا يـَْوًما فـََقالَ َما َشاَء اللهُ  :َقصَها، فـَيَـُقولُ 
َلَة رَُجَلْيِن أَتـََياِني َلِكني: قَالَ  ... فََأَخَذا بَِيِدي فََأْخَرَجاِني ِإَلى َأْرٍض ُمَقدَسةٍ  ،رَأَْيُت الليـْ

َنا َعَلى نـََهٍر ِمْن َدٍم ِفيِه رَُجٌل قَاِئٌم َعَلى َشاِطِئ النـَهرِ  َورَُجٌل بـَْيَن َيَدْيِه  ،فَاْنطََلْقَنا َحتى أَتـَيـْ
َبَل الرُجُل الِذي ِفي النـَهِر فََأرَاَد َأْن َيْخُرَج؛ فـََرَمى الرُجَل ِبَحَجٍر ِفي ِفيِه ِحَجارٌَة، فََأقْـ 

يَـْرِجُع َكَما َكاَن،  فـََردُه َحْيُث َكاَن، َفَجَعَل ُكلَما َأرَاَد َأْن َيْخُرَج؛ رََمى ِفي ِفيِه ِبَحَجٍر فـَ
َتُه ِفي النـَهِر : قَاالَ ْنطََلْقَنا، اْنطَِلْق فَا: َما َهَذا ؟ قَاال: فـَُقْلتُ              . }الربَاآِكُلو َوالِذي رَأَيـْ

  .}رواه اإلمام أمحد خمتصراً والبخاري ذا اللفظ {

  1436 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - النِيب َجاَء ِبَالٌل ِإَىل : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدرِيعَ         
: قَاَل ِبَاللٌ  ؟ ِمْن أَْيَن َهَذا {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - بَِتْمٍر بـَْرِين، فـََقاَل َلُه النِيب  - َوَسلمَ 

 ِيبَكاَن ِعْنَدنَا َمتٌْر َرِديٌء، فَِبْعُت ِمْنُه َصاَعْنيِ ِبَصاٍع لُِنْطِعَم الن-  مَ َصلُه َعَلْيِه َوَسلى الل- ،
 ِيبمَ  -فـََقاَل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللبَا، َال تـَْفَعْل،  :ِعْنَد َذِلكَ  - َصلبَا، َعْيُن الرْه، َعْيُن الرْه َأوَأو

  .}متفٌق عليه{ .}َوَلِكْن ِإَذا َأَرْدَت َأْن َتْشَتِرَي فَِبِع التْمَر بـَبَـْيٍع آَخَر، ثُم اْشَترِهِ 

  1437 :الحديث رقم        

          :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َلُه َأوَْكُسُهَما َأِو الربَا{  َعٍة فـَ َعتَـْيِن ِفي بـَيـْ ، والنسائيوأبو داود محد والرتمذي أرواه {.}َمْن بَاَع بـَيـْ
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ابن حبان يف صحيحه، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع، ويف صحيح أيب داود، ويف ارواء الغليل، ويف و وصححه 
  .}السلسلة الصحيحة

  1438 :الحديث رقم        

ُهما -رَ مَ عُ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ           هُ ن أَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِيب الن  نِ عَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِالِعيَنِة، َوَأَخْذُتْم َأْذنَاَب البَـَقِر، َوَرِضيُتْم بِالزرِْع، َوتـَرَْكُتُم الِجَهاَد،  {:قالَ 

األلباين يف غاية املرام، وقال صححه {. }َسلَط اهللاُ َعَلْيُكْم ُذال َال يـَْنزُِعُه َحتى تـَْرِجُعوا ِإَلى ِديِنُكمْ 
وقال اإلمام ابن . صحيح مبجموع طرقه: صحيح لغريه، وقال يف السلسلة الصحيحة: يف صحيح الرتهيب والرتغيب

  }حسن لغريه: باز يف حاشية بلوغ املرام

  1439 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن اْبِن ُعَمرَ          أَنُه  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -النِيب َكَذِلَك َعِن   -َرِضَي اللُه َعنـْ
ال َيِحل َسَلٌف َوبـَْيٌع، َوال َشْرطَاِن ِفي بـَْيٍع، َوال رِْبٌح َما َلْم َيْضَمْن، َوال بـَْيُع َما  {:قالَ 

وكذلك ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . صحيححسن حديث : رواه أمحد والرتمذي وقال{.}لَْيَس ِعْنَدكَ 
 .}صحيح: ، قال ابن تيمية يف بيان الدليل ويف جمموع الفتاوىالبيهقي

  

  ةِ رَ خِ اْآل ا وَ يَ نْـ ي الد ا فِ هَ بُـ اقِ وَ عَ وَ  ةُ قَ رِ لس اَ 

يَا أَيـَها النِبي ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُباِيْعَنَك َعَلى َأْن َال ُيْشرِْكَن بِاللِه  :قال تعاىل        
ْهَتاٍن يـَْفَترِيَنُه بـَْيَن أَيْ  ْلَن َأْوَالَدُهن َوَال يَْأتِيَن بِبـُ ِديِهن َشْيًئا َوَال َيْسرِْقَن َوَال يـَْزنِيَن َوَال يـَْقتـُ
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َباِيْعُهن َواْستَـْغِفْر َلُهن اللَه ِإن اللَه َغُفوٌر رَِحيٌم َوَأْرُجِلِهن وَ  َال يـَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف فـَ
  .}سورة املمتحنة{ )12(

َوالساِرُق َوالسارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللِه  :قال تعاىلو         
َفَمْن تَاَب ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح فَِإن اللَه يـَُتوُب َعلَْيِه ِإن اللَه  )38(َواللُه َعزِيٌز َحِكيٌم 

  .}سورة املائدة{) 39(َغُفوٌر رَِحيٌم 

  1440 :الحديث رقم        

َخَطَب  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َبْكَرةَ         
َحىت ظَنَـنا أَنُه  :قَالَ   . اللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ  :قَاُلوا ؟ َأَال َتْدرُوَن َأى يـَْوٍم َهَذا {:الناَس فـََقالَ 

يِه ِبَغْريِ امسِْهِ  ْحرِ  :فـََقالَ   . َسُيَسمهِ  :قـُْلَنا  ؟ أَلَْيَس بِيَـْوِم النقَالَ   . بـََلى يَا َرُسوَل الل:  بـََلدٍ َأى 
َوَأْمَواَلُكْم، فَِإن ِدَماءَُكْم،  :قَالَ   . بـََلى يَا َرُسوَل اللهِ  :قـُْلَنا ؟ َهَذا أَلَْيَسْت بِاْلبَـْلَدِة 
َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهرُِكْم َهَذا، ِفي بـََلدُِكْم  َوَأْعَراَضُكْم، َوأَْبَشارَُكمْ 

ُه ُرب اللُهم اْشَهْد، فـَْليُبَـلِغ الشاِهُد اْلَغاِئَب، فَِإن  :قَالَ   . قـُْلَنا نـََعمْ   ؟  َهَذا، َأَال َهْل بـَلْغتُ 
  .}رواه البخاري{. }َفَكاَن َكَذِلكَ  .ُمبَـلٍغ يـُبَـلُغُه َمْن ُهَو َأْوَعى َلهُ 

  1441 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ُعَباَدَة ْبَن الصاِمتِ َعْن         
بَاِيُعوِني َعَلى َأْن ال ُتْشرُِكوا بِاللِه َشْيًئا، َوال  {:-َوَحْولَُه ِعَصابٌَة ِمْن َأْصَحابِهِ  -قَالَ 

ْهَتاٍن تـَْفتَـُرونَُه بـَْيَن أَْيِديُكْم  َتْسرُِقوا، َوال تـَْزنُوا، َوال تـَْقتـُُلوا َأْوالدَُكْم، َوال تَْأُتوا بِبـُ
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ْعُروٍف، َفَمْن َوفى ِمْنُكْم فََأْجُرُه َعَلى اللِه، َوَمْن َأَصاَب َوَأْرُجِلُكْم، َوال تـَْعُصوِني ِفي مَ 
َيا فـَُهَو َكفارٌَة َلُه، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا َثم َستَـَرُه  نـْ ِمْن َذِلَك َشْيًئا فـَُعوِقَب ِفي الد

َبهُ  َعْنهُ ِإْن َشاَء َعَفا  ،اللُه فـَُهَو ِإَلى اللهِ  رواه البخاري { . }فـََبايـَْعَناُه َعَلى َذِلكَ . َوِإْن َشاَء َعاقـَ
  .}وغريمها ومسلم

  1442 :الحديث رقم        

 ِيف  قالَ   -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ    -َرُسوِل اللهِ  أن  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َجاِبرَ   نْ عَ         
ِيف َصالِة اْلُكُسوِف ِمْن أَْمِر    -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ    - هِ َعَليْ َما ُعِرَض   ي بني فيهِ ذِ ال  يثِ دِ احلَ 

ُتُه ِفي َصالِتي َهِذِه، َلَقْد ِجيَء بِالناِر  {:اْجلَنِة َوالنار َما ِمْن َشْيٍء ُتوَعُدونَُه ِإال َقْد رَأيـْ
ُتُموِني تَأخْرُت  َوَحتى رَأْيُت ِفيَها  َلْفِحَها،   َمَخاَفَة أْن ُيِصيَبِني ِمْن َوَذِلُكْم ِحيَن رَأيـْ

قَاَل  ُفِطَن َلُه    فَإْن   ِفي النار، َكاَن َيْسِرُق اْلَحاج ِبِمْحَجِنِه،   َيُجر ُقْصَبُه   َصاِحَب اْلِمْحَجِن   
  .}رواه مسلم{. } هِإنَما تـََعلَق ِبِمْحَجِني، َوِإْن ُغِفَل َعْنُه َذَهَب بِ 

  1443 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َزْيدٍ  َعْن َسِعيَد ْبنِ         
  .}عليهمتفق {. }َمْن ظََلَم ِمْن اْألَْرِض َشْيًئا طُوَقُه ِمْن َسْبِع َأَرِضينَ  {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

  1444 :الحديث رقم        
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  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
تـُْقَطَع َيُدهُ  ،َلَعَن اللُه الساِرقَ {  تـُْقَطَع َيُدُه، َوَيْسِرُق اْلبَـْيَضَة فـَ رواه {. }َيْسِرُق اْلَحْبَل فـَ

  .}البخاري ومسلم

  1445 :الحديث رقم        

 :يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أَنـَها مسََِعِت النِيب  - َرِضَي اللُه َعنـَْها - َعْن َعاِئَشةَ         
رواه أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي وأبو {. }تـُْقَطُع َيُد الساِرِق ِإال ِفي رُْبِع ِديَناٍر َفَصاِعًدا َال { 

  .}داود والنسائي وابن ماجه

  1446 :الحديث رقم        

اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميِة الِيت ن قـُرَْيًشا َأَمهُهْم َشْأُن َكَذِلَك أ -َرِضَي اللُه َعنـَْها -َشةَ َعْن َعائِ         
َوَمْن َجيَْرتُِئ : فـََقاُلوا -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َوَمْن ُيَكلُم ِفيَها َرُسوَل اهللاِ  :َسَرَقْت، فـََقالَ 

َكلَمُه ُأَساَمُة، فـََقاَل فَ  ؟-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعَلْيِه ِإال ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد ِحب َرُسوِل اهللاِ 
؟ ُمث قَاَم فَاْخَتَطَب، أََتْشَفُع ِفي َحد ِمْن ُحُدوِد اهللاِ  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اهللاِ 

َلُكْم أَنـُهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشرِيُف : ُمث قَالَ  بـْ تـَرَُكوُه، َوِإَذا َسَرَق ِإنَما َأْهَلَك الِذيَن قـَ
َنَة ُمَحمٍد َسَرَقْت َلَقطَْعُت  ِفيِهُم الضِعيُف َأقَاُموا َعَلْيِه اْلَحد، َوأْيُم اِهللا َلْو َأن فَاِطَمَة ابـْ

  .}رواه البخاري ومسلم{. }َيَدَها

 

  ةِ رَ خِ اْآل ا وَ يَ نْـ ي الد فِ  هُ بُ اقِ وَ عَ وَ  لولُ الغُ 
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َوَما َكاَن لَِنِبي َأْن يـَُغل َوَمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِبَما َغل يـَْوَم اْلِقَياَمِة ثُم تـَُوفى   :قال تعاىل        
  .}سورة آل عمران{) 161(ُكل نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُموَن 

َواتـُقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللِه ثُم تـَُوفى ُكل نـَْفٍس َما َكَسَبْت  :قال تعاىلو         
  .}سورة البقرة{) 281(َوُهْم َال يُْظَلُموَن 

  1447 :الحديث رقم        

َتَتْحَنا َخْيبَـَر وَملَْ : قال -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأَيب ُهَريـَْرةَ   نْ عَ          َا افـْ ًة، ِإمننـَْغَنْم َذَهًبا َوَال ِفض
َنا َمَع َرُسوِل اللهِ  ِبَل َواْلَمَتاَع َواحلََْواِئَط، ُمث اْنَصَرفـْ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َغِنْمَنا اْلبَـَقَر َواْإلِ

َنَما ُهَو أَْهَداُه  ،ِمْدَعمٌ : ِإَىل َواِدي اْلُقَرى، َوَمَعُه َعْبٌد َلُه يـَُقاُل َلهُ  َلُه َأَحُد َبِين الضَباِب، فـَبَـيـْ
ِإْذ َجاَءُه َسْهٌم َعائٌِر َحىت َأَصاَب َذِلَك  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َحيُط َرْحَل َرُسوِل اللهِ 

كال، {:-ُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى الل  -َهِنيًئا َلُه الشَهاَدُة، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ : اْلَعْبَد، فـََقاَل الناسُ 
 إِ هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي نَـ ذِ وال ، ْملَ  نةَ الش  ُتِصْبها  مْ اِنم، لَ غَ المَ  نَ ر مِ بَ يْ خَ  مَ وْ ا يَـ هَ ابَـ صَ ي أَ تِ ال
َع َذِلَك ِمَن النِيب  .قاِسم لََتْشَتِعُل عليه نارًامَ الْ   -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفَجاَء َرُجٌل ِحَني مسَِ

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َهَذا َشْيٌء ُكْنُت َأَصْبُتُه، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ : ِبِشرَاٍك َأْو ِبِشرَاَكْنيِ فَـَقالَ 
  .}رواه البخاري{. }ِشَراٌك َأْو ِشَراَكاِن ِمْن نَارٍ : - َوَسلمَ 

  1448 :الحديث رقم        

طابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  نْ عَ          َبَل نـََفٌر ِمْن : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - اخلَْ َلما َكاَن يـَْوُم َخْيبَـَر أَقـْ
 ِيبمَ  - َصَحابَِة النُه َعَلْيِه َوَسلى اللوا َعَلى : فـََقاُلوا - َصلَمر ُفَالٌن َشِهيٌد ُفَالٌن َشِهيٌد، َحىت
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ُتُه ِفي {:-َلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه عَ  -ُفَالٌن َشِهيٌد، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ : َرُجٍل فـََقاُلوا َكال ِإني رَأَيـْ
يَا اْبَن  :-اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُمث قَاَل َرُسولُ . الناِر ِفي بـُْرَدٍة َغلَها َأْو َعَباَءةٍ 

َناِد ِفي الناِس أَنُه َال َيْدُخُل اْلَجنَة ِإال اْلُمؤْ  َفَخَرْجُت : قَالَ . ِمُنونَ اْلَخطاِب اْذَهْب فـَ
  }رواه البخاري{ .}َأَال ِإنُه َال َيْدُخُل اْلَجنَة ِإال اْلُمْؤِمُنونَ : فـََناَدْيتُ 

  1449 :الحديث رقم        

 - َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
أَيـَها الناُس، ال أُْلِفَين َأَحدَُكْم َيِجيُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة  {:َخِطيًبا، َفذََكَر اْلغُُلوَل فـََعظَم أَْمَرُه فـََقالَ 

َبِتِه بَِعيٌر َلُه رَُغاٌء فـَيَـُقولُ  ِمَن اللِه َشْيًئا ال َأْمِلُك : فََأُقولُ . يَا َرُسوَل اللِه، َأِغْثِني: َعَلى رَقـَ
َبِتِه َشاٌة َلَها ثـَُغاٌء فـَيَـُقولُ  يَا : َقْد بـَلْغُتَك، ال أُْلِفَين َأَحدَُكْم َيِجيُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقـَ

َلْغُتَك، ال أُْلِفَين : َرُسوَل اللِه، َأِغْثِني، فََأُقولُ  أَحدَُكْم ال َأْمِلُك َلَك ِمَن اللِه َشْيًئا َقْد أَبـْ
َبِتِه فـََرٌس َلُه َحْمَحَمٌة، فـَيَـُقولُ  ال : َأِغْثِني يَا َرُسوَل اللِه، فََأُقولُ : يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقـَ

َبِتِه  َلْغُتَك، ال أُْلِفَين َأَحدَُكْم َيِجيُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقـَ َأْمِلُك لَك ِمَن اللِه َشْيًئا َقْد أَبـْ
يَـُقولُ  نـَْفسٌ  ال َأْمِلُك َلَك ِمَن اللِه َشْيًئا َقْد : يَا َرُسوَل اللِه َأِغْثِني، فَأَُقولُ : َلَها ِصَياٌح، فـَ

يَـُقولُ  َبِتِه رِقَاٌع َتْخِفُق، فـَ َلْغُتَك، ال أُْلِفَين َأَحدَُكْم َيِجيُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقـَ يَا َرُسوَل : أَبـْ
َلْغُتَك، ال أُْلِفَين َأَحدَُكْم َيِجيُء : ، فََأُقولُ اللِه َأِغْثِني ال َأْمِلُك َلَك ِمَن اللِه َشْيًئا َقْد أَبـْ

يَـُقولُ  َبِتِه َصاِمٌت، فـَ ال َأْمِلُك َلَك ِمَن : يَا َرُسوَل اللِه َأِغْثِني، فََأُقولُ : يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقـَ
َلْغتُ     .}رواه أمحد والبخاري ومسلم وغريهم{ . }كَ اللِه َشْيًئا َقْد أَبـْ

  1450 :الحديث رقم        
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         اِعِديُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُمحَْيٍد السهِ  :قَالَ  -َرِضَي اللُه  -اْستَـْعَمَل َرُسوُل اللى اللَصل
يُْدَعى اْبَن اْألُْتِبيِة، فـََلما َجاَء َحاَسَبُه  ،َرُجًال ِمَن اْألَْزِد َعَلى َصَدقَاِت َبِين ُسَلْيمٍ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 

فـََهال َجَلْسَت {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوَهَذا َهِديٌة، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  ،َهَذا َماُلُكمْ : قَالَ 
ُمث َخطَبَـَنا َفَحِمَد اللَه َوأَثـَْىن  ؟ مَك َحتى تَْأتَِيَك َهِديـُتَك ِإْن ُكْنَت َصاِدقًاِفي بـَْيِت أَبِيَك َوأُ 

َيْأِتي  :َأما بـَْعدُ : َعَلْيِه، ُمث قَالَ  ِني اللُه، فـَ ا َوالُجَل ِمْنُكْم َعَلى اْلَعَمِل ِممي َأْستَـْعِمُل الرفَِإن
يَـُقولُ  ْم َوَهَذا َهِديٌة ُأْهِدَيْت ِلي، َأَفَال َجَلَس ِفي بـَْيِت أَبِيِه َوأُمِه َحتى تَْأتَِيُه َهَذا َماُلكُ : فـَ

َها َشْيًئا ِبَغْيِر َحقِه ِإال َلِقَي اللهَ   َهِديـُتُه ِإْن َكاَن َصاِدقًا، َواللِه َال يَْأُخُذ َأَحٌد ِمْنُكْم ِمنـْ
َأْو بـََقَرًة  ،ِقَياَمِة، َفَألَْعرَِفن َأَحًدا ِمْنُكْم َلِقَي اللَه َيْحِمُل بَِعيًرا َلُه رَُغاءٌ تـََعاَلى َيْحِمُلُه يـَْوَم الْ 

َعرُ  ،َلَها ُخَوارٌ   !اللُهم َهْل بـَلْغتُ : ُمث َرَفَع َيَدْيِه َحىت رُِئَي بـََياُض ِإْبطَْيِه، ُمث قَالَ  .َأْو َشاًة تـَيـْ
  .}، ورواه أمحد كذلكمتفق عليه{. }ِمَع ُأُذِنيَبُصَر َعْيِني َوسَ 

  1451 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -أَنُه َدَخَل َعَلى النِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ابِ طّ اخلَْ  نِ بْ  رَ مَ عُ  نْ عَ         
 -النِيب  ذََكَر أَنَك أَْعطَْيَتُه ِديَناَرْيِن، فـََقالَ يَا َرُسوَل اللِه، رَأَْيُت ُفالنًا َيْشُكُر، : فـََقالَ  - َوَسلمَ 

َلِكن ُفالنًا َقْد َأْعطَْيُتُه َما بـَْيَن اْلَعَشَرِة ِإَلى اْلِمَئِة َفَما َيْشُكُرُه  {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
: قَالَ . ُمَتأَبَطَها، َوَما ِهَي ِإال النارُ  ِإن َأَحدَُكْم لََيْخُرُج ِمْن ِعْنِدي ِلَحاَجِتهِ  َوال يـَُقولُُه،

. }يَْأبـَْوَن ِإال َأْن َيْسأَُلوِني، َويَْأَبى اللُه ِلَي اْلُبْخلَ : ملَْ تـُْعِطِهْم ؟ قَالَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ : قـُْلتُ 
: صحيح املوارد ويف: وصححه األلباين يف ،وروي عن أمحد حنوه ورجاله رجال الصحيح ،رواه أبو يعلى بإسناد جيد{

  .}غاية املرام
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  ةِ م ي اْألُ فِ  ءُ ي ا الس هَ رُ ثَـ أَ وَ  ةُ وَ شْ لر اَ 

َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكاِم لَِتْأُكُلوا  :قال تعاىل         َوَال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
ُتْم تـَْعَلُموَن  ْثِم َوأَنـْ   .}سورة البقرة{) 188(َفرِيًقا ِمْن َأْمَواِل الناِس بِاْإلِ

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال َتُخونُوا اللَه َوالرُسوَل َوَتُخونُوا َأَمانَاِتُكْم  :وقال تعاىل        
ُتْم تـَْعَلُموَن  َنٌة َوَأن اللَه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم  )27(َوأَنـْ َواْعَلُموا أَنَما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالدُُكْم ِفتـْ

  .}سورة األنفال{) 28(

َناِظَرٌة ِبَم يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن  :تعاىل وقال         فـََلما  )35(َوِإني ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم ِبَهِديٍة فـَ
ُتْم ِبَهِديِتُكْم  ٌر ِمما َآتَاُكْم َبْل أَنـْ َجاَء ُسَلْيَماَن قَاَل أَُتِمدوَنِن ِبَماٍل َفَما َآتَاِنَي اللُه َخيـْ

  .}النملسورة {) 36(تـَْفَرُحوَن 

ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السْحَت  :وقال تعاىل         ُهْم ُيَسارُِعوَن ِفي اْإلِ َوتـََرى َكِثيًرا ِمنـْ
ْثَم َوَأْكِلِهُم  )62(لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  َهاُهُم الربانِيوَن َواْألَْحَباُر َعْن قـَْوِلِهُم اْإلِ َلْوَال يـَنـْ

  .}سورة املائدة{) 63(َت لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَـُعوَن السحْ 

ٌر ِعْنَد  :وقال تعاىل         َيا َواْلَباِقَياُت الصاِلَحاُت َخيـْ نـْ اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الد
ٌر َأَمًال    .}سورة الكهف{) 46(رَبَك ثـََوابًا َوَخيـْ

  .}42.سورة املائدة{ َسماُعوَن لِْلَكِذِب َأكاُلوَن لِلسْحتِ : قال تعاىلو         
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ِهْم : قال تعاىلو          ْت َلُهْم َوِبَصدَباٍت ُأِحلْمَنا َعَلْيِهْم طَيِذيَن َهاُدوا َحرفَِبظُْلٍم ِمَن ال
َوَأْخِذِهُم الربَا َوَقْد نـُُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل الناِس بِاْلَباِطِل  )160( َعْن َسِبيِل اللِه َكِثيًرا

ُهْم َعَذابًا أَلِيًما    .}سورة املائدة{) 161(َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن ِمنـْ

ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتـُقوا  :وقال تعاىل         َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبر َوالتـْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ
  .}سورة املائدة{) 2(اللَه ِإن اللَه َشِديُد اْلِعَقاِب 

ُقوُدَها الناُس يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا وَ  :وقال تعاىل        
َها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اللَه َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن  َواْلِحَجارَُة َعَليـْ

  .}سورة التحرمي{) 6(

  1452 :الحديث رقم        

ُهَما -اسَ ب عَ  نِ ابْ  نِ عَ           :لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  -َرُسوُل اللهِ قاَل : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه { .}َمْن َأَعاَن ظَاِلمًا لُِيْدِحَض بَِباِطِلِه َحّقاً، فـََقْد بَرَِئْت ِمْنُه ِذمُة اهللا َوِذمُة َرُسوِلِه {

 .}لباينوفوائدها لإلمام األسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  :، انظراحلاكم وهو صحيح

  1453 :الحديث رقم        

ُهَما -َعْن اْبِن ُعَمرَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسََِعْت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
                فـََقْد َضاد اللهَ  ،َمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحد ِمْن ُحُدوِد اللِه تـََعاَلى{:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

-  َوَجل ى يـَْنزَِع،  ،َوَمْن َخاَصَم ِفي بَاِطٍل َوُهَو يـَْعَلمُ  ،- َعزِه َحتَلْم يـََزْل ِفي َسَخِط الل
 .}َأْسَكَنُه اللُه َرْدَغَة اْلَخَباِل َحتى َيْخُرَج ِمما قَالَ  ،َوَمْن قَاَل ِفي ُمْؤِمٍن َما لَْيَس ِفيهِ 
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انظر السلسلة الصحيحة . لباين يف اإلرواءمن طريق ايب داود، وأخرجه األ واحلاكم وهو صحيحرواه ابن ماجه {
  .}وشيء من فقهها وفوائدها

  1454 :الحديث رقم        

َوُهَو  -َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -انـْتَـَهْيُت ِإَىل النِيب : َعْن َعْبِد الرْمحَِن َعْن َعْبِد اللِه قَالَ         
ِإنُكْم َمْفُتوٌح {:ِمْن أََدٍم ِيف َحنٍْو ِمْن أَْربَِعَني َرُجًل، فـََقالَ : ِيف قـُبٍة َمحْرَاَء، قَاَل َعْبُد اْلَمِلكِ 

ْلَيتِق اللَه، َوْلَيْأُمْر بِاْلَمْعرُ  وِف، َعَلْيُكْم َمْنُصوُروَن َوُمِصيُبوَن، َفَمْن َأْدَرَك َذِلَك ِمْنُكْم فـَ
ْلَيَتبَـوْأ َمْقَعَدُه ِمن الناِر،  َوْليَـْنَه َعن اْلُمْنَكِر، َوْلَيِصْل رَِحَمُه، َمْن َكَذَب َعَلي ُمتَـَعمًدا فـَ
َها  َوَمَثُل الِذي يُِعيُن قـَْوَمُه َعَلى َغْيِر اْلَحق َكَمَثِل بَِعيٍر رُدَي ِفي بِْئٍر فـَُهَو يـَْنزُِع ِمنـْ

السلسلة : وصّححه األلباين، أنظر. باختالف يف األلفاظ السننمسند اإلمام أمحد، والبيهقي يف   {. }ِبَذنَِبهِ 
  .}الصحيحة

  1455 :الحديث رقم        

         :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
، وصححه األلباين يف الرتمذي وأمحد وابن حبان وهو صحيح رواه{ .}َلَعَن اللُه الراِشي َواْلُمْرَتِشي{ 

 .}صحيح اجلامع

  1456 :الحديث رقم        

ُهْم  - اهللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رَ ابِ جَ وَ  يقِ د الص  رٍ كْ يب بَ أَ  نْ عَ          َصلى  - ِيب الن  ن أَ  - يعاً مجَِ َرِضَي اللُه َعنـْ
رواه أمحد والرتمذي {. }كل لحٍم نـََبَت من ُسْحٍت فالّنار َأْوَلى به{:قالَ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  .}وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، وضعفه اإلمام صاحل الفوزان
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07  

  شرط في اإلسالم -لُ بَ قْ تَـ سْ ا يُ يمَ فِ  -بِ يْ غَ الْ بِ  انُ يمَ ْإلِ اَ 
  اهَ اتُـ مَ َال عَ وَ  ةِ اعَ الس  اطُ رَ شْ أَ 

  
َيْسأَُلوَنَك َعِن الساَعِة أَياَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنَما ِعْلُمَها ِعْنَد رَبي َال  :قال تعاىل        

ُيَجليَها ِلَوْقِتَها ِإال ُهَو ثـَُقَلْت ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض َال تَْأتِيُكْم ِإال بـَْغَتًة َيْسأَُلوَنَك  
َها ُقْل ِإنَما ِعلْ  سورة {) 187(ُمَها ِعْنَد اللِه َوَلِكن َأْكثـََر الناِس َال يـَْعَلُموَن َكأَنَك َحِفي َعنـْ

  .}األعراف

َيْسأَُلَك الناُس َعِن الساَعِة ُقْل ِإنَما ِعْلُمَها ِعْنَد اللِه َوَما يُْدرِيَك َلَعل  :وقال تعاىل        
  .}سورة األحزاب{ )63(الساَعَة َتُكوُن َقرِيًبا 

نَـُهَما ِإال بِاْلَحق َوِإن الساَعَة  :وقال تعاىل         َوَما َخَلْقَنا السَماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
  .}سورة احلجر{) 85(َآلَتَِيٌة فَاْصَفِح الصْفَح اْلَجِميَل 

فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإال الساَعَة َأْن تَْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة فـََقْد َجاَء َأْشَراطَُها فَأَنى  :وقال تعاىل        
  .}سورة حممد{) 18(َلُهْم ِإَذا َجاَءتْـُهْم ِذْكَراُهْم 

اْلَبَصِر َأْو  َولِلِه َغْيُب السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما َأْمُر الساَعِة ِإال َكَلْمحِ  :وقال تعاىل        
َرُب ِإن اللَه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر    .}سورة النحل{) 77(ُهَو َأقـْ
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َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًة ِمَن اْألَْرِض ُتَكلُمُهْم َأن  :وقال تعاىل        
  .}سورة النمل{) 82(الناَس َكانُوا بَِآيَاتَِنا َال يُوِقُنوَن 

َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َأْن تَْأتِيَـُهُم اْلَمَالِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبَك َأْو يَْأِتَي بـَْعُض  :وقال تعاىل        
َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن َآَمَنْت ِمْن قـَْبلُ   َآيَاِت رَبَك يـَْوَم يَْأِتي بـَْعُض َآيَاِت رَبَك َال يـَنـْ

َتِظُروا ِإنا ُمْنَتِظُروَن  ًرا ُقِل انـْ   .}سورة األنعام{) 158(َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخيـْ

يـَْوَم  )1(يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكْم ِإن زَْلَزَلَة الساَعِة َشْيٌء َعِظيٌم  :وقال تعاىل        
تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكل ُمْرِضَعٍة َعما َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتـََرى الناَس 

  .}سورة احلج{) 2(ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكن َعَذاَب اللِه َشِديٌد 

َقاَلَها  )1(َها ِإَذا زُْلزَِلِت اْألَْرُض زِْلَزالَ  :وقال تعاىل         َوقَاَل  )2(َوَأْخَرَجِت اْألَْرُض أَثـْ
ْنَساُن َما َلَها    .}سورة الزلزلة{) 5(بَِأن رَبَك َأْوَحى َلَها  )4(يـَْوَمِئٍذ ُتَحدُث َأْخَبارََها  )3(اْإلِ

ْتبَـُعَها الراِدَفُة  )6(يـَْوَم تـَْرُجُف الراِجَفُة  :وقال تعاىل         ) 8(قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ َواِجَفٌة  )7(تـَ

أَِئَذا ُكنا ِعظَاًما َنِخَرًة  )10(يـَُقوُلوَن أَئِنا َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفَرِة  )9(أَْبَصارَُها َخاِشَعٌة 
لساِهَرِة فَِإَذا ُهْم بِا )13(فَِإنَما ِهَي زَْجَرٌة َواِحَدٌة ) 12(قَاُلوا تِْلَك ِإًذا َكرٌة َخاِسَرٌة  )11(
  .}سورة النازعات{) 14(

سورة {) 14(يـَْوَم تـَْرُجُف اْألَْرُض َواْلِجَباُل وََكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيًبا َمِهيًال  :وقال تعاىل        
  .}املزمل

  1457 :الحديث رقم        
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ال {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ قَاَل َرُسوُل : قَالَ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
تـَُقوُم الساَعُة َحتى يـَتَـَقاَرَب الزَماُن، فـََتُكوَن السَنُة َكالشْهِر، َوَيُكوَن الشْهُر َكاْلُجُمَعِة، 

 .}َكاْحِتَراِق السَعَفةِ َوَتُكوَن اْلُجُمَعُة َكاْليَـْوِم، َوَيُكوَن اْليَـْوُم َكالساَعِة، َوَتُكوَن الساَعُة  
وصححه األلباين يف . وحسنه الوادعي يف الصحيح املسند. إسناده على شرط مسلم: رواه أمحد وقال ابن كثري {

  .}صحيح اجلامع

  1458: الحديث رقم        

ُر {:-َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  - أن النِيب  َكَذِلكَ   - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن أِيب ُهَريـْرَةَ          َخيـْ
يـَْوٍم طََلَعْت َعَلْيِه الشْمُس يـَْوُم الُجُمَعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه أْدِخَل الَجنَة، َوِفيِه أْخِرَج 

َها، َوال تـَُقوُم الساَعُة ِإال ِفي يـَْوِم الُجُمَعةِ    .}رواه مسلم{ .}ِمنـْ

  1459: الحديث رقم        

قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اهللا َمَقاماً، َما تـََرَك َشْيئاً  {:قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن ُحَذيـَْفةَ         
َيُكوُن ِفي َمَقاِمِه َذِلَك ِإَلى ِقَياِم الساَعِة، ِإال َحدَث ِبِه، َحِفظَُه َمْن َحِفظَُه َوَنِسَيُه َمْن 

ِء َوِإنُه لََيُكوُن ِمْنُه الشْيُء َقْد َنِسيُتُه فََأرَاُه فََأذُْكُرُه، َكَما َنِسَيُه، َقْد َعِلَمُه َأْصَحاِبي َهُؤالَ 
 .}متفق عليه{. }َيْذُكُر الرُجُل َوْجَه الرُجِل ِإَذا َغاَب َعْنُه، ثُم ِإَذا رَآُه َعَرَفهُ 

  1460: الحديث رقم        

َصلى بَِنا َرُسوُل اهللا  {:قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َأْخَطبَ  َزْيٍد َعْمَرو ْبنِ َعْن أيب         
الَفْجَر، َوَصِعَد الِمْنبَـَر َفَخطَبَـَنا َحتى َحَضَرِت الظْهُر، فـَنَـَزَل َفَصلى ثُم َصِعَد الِمْنبَـَر، 
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بَـَر، َفَخطَبَـَنا َحتى َغَرَبِت َفَخطَبَـَنا َحتى َحَضَرِت الَعْصُر، ثُم نـََزَل َفَصلى ثُم َصِعَد الِمنْ 
  .}أخرجه مسلم{.  }فََأْعَلُمَنا َأْحَفظَُنا ،الشْمُس، فََأْخبَـَرنَا ِبَما َكاَن َوِبَما ُهَو َكاِئنٌ 

  

  اهَ اتِ مَ َال عَ ى وَ رَ غْ الص  ةِ اعَ الس  اطِ رَ شْ أَ  ضِ عْ بَـ  رُ كْ ذِ 

  1461 :الحديث رقم        

            :-مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  -اهللاِ  ولُ سُ رَ  قالَ : قالَ  -هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
َسَيْأِتي َعَلى الناِس َسنَـَواٌت َخداَعاُت، ُيَصدُق ِفيَها اْلَكاِذُب، َوُيَكذُب ِفيَها الصاِدُق {

َوَما الرَوْيِبَضُة؟ : ِقيلَ . يُن َويـَْنِطُق ِفيَها الرَوْيِبَضةُ َويـُْؤَتَمُن ِفيَها اْلَخاِئُن َوُيَخوُن ِفيَها اْألَمِ 
وصححه األلباين يف . رواه أمحد وابن ماجه واحلاكم{. }الرُجُل التاِفُه يتكلم ِفي َأْمِر اْلَعامةِ : قَالَ 

  .}صحيح ابن ماجه

  1462 :الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  - قاَل َرُسوُل اهللاِ : َكَذِلَك قالَ   - اُهللا َعْنهُ َرِضَي  - َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
بَاِدُروا بِاَألْعَماِل ِفَتنًا َكِقَطِع الّلْيِل الُمْظِلِم، ُيْصِبُح الّرُجُل ُمْؤِمنًا ويُْمِسي  {:- َوَسلمَ 

َيا َكاِفراً، ويُْمِسي ُمْؤِمناً وُيْصِبُح َكاِفراً، يَِبيُع َأَحُدُهْم ِديَنهُ    .}رواه مسلم{. }ِبَعَرٍض ِمَن الّدنـْ

  1463 :الحديث رقم        
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ُهما -ِن ُعَمربْ  ِد اهللاِ بْ عَ  نْ عَ          َصلى اللُه  - ُكنا ِعْنَد َرُسوِل اللهِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
َنَة اْألَْحَالس، فـََقاَل قَاِئلٌ  قـُُعوًدا، َفذََكَر اْلِفَنتَ َفَأْكثـََر ذِْكَرَها، َحىت  - َعَلْيِه َوَسلمَ  يَا : ذََكَر ِفتـْ

َنُة اْألَْحَالِس؟ قَالَ  َنُة السراِء، َدَخُلَها{:َرُسوَل اللِه، َوَما ِفتـْ َنُة َهَرٍب َوَحَرٍب، ثُم ِفتـْ  - ِهَي ِفتـْ
ِمني َولَْيَس ِمني، ِإنَما  ِمْن َتْحِت َقَدَمْي رَُجٍل ِمْن َأْهِل بـَْيِتي، يـَْزُعُم أَنهُ  -َدَخنـَُها :َأوْ 

َهْيَماِء َال  َنُة الد َولِيَي اْلُمتـُقوَن، ثُم َيْصطَِلُح الناُس َعَلى رَُجٍل َكَوِرٍك َعَلى ِضَلٍع، ثُم ِفتـْ
، ُيْصِبُح الرُجُل َتدَُع َأَحًدا ِمْن َهِذِه اْألُمِة ِإال َلَطَمْتُه َلْطَمًة، فَِإَذا ِقيَل انـَْقطََعْت َتَماَدتْ 

ُفْسطَاُط ِإيَماٍن َال نَِفاَق : ِفيَها ُمْؤِمًنا َويُْمِسي َكاِفًرا َحتى َيِصيَر الناُس ِإَلى ُفْسطَاطَْينِ 
َتِظُروا الدجاَل ِمْن اْليَـْوِم َأْو  ِفيِه، َوُفْسطَاُط نَِفاٍق َال ِإيَماَن ِفيِه، ِإَذا َكاَن َذاُكْم، فَانـْ

  .}صحيح أيب داود: واه أبو داود  وأمحد واللفظ له، وصححه األلباين يفر {. }َغدٍ 

  1464 :الحديث رقم        

ُهما - َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ  الّلِه ْبنِ  َعْبدِ  نْ عَ           -مسَِْعُت َرُسوَل الّلهِ : قَالُ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
َال يـَْقِبُض اْلِعْلَم انِْتَزاعًا يـَْنَتزُِعُه ِمَن النّاِس، َوَلِكْن ِإّن الّلَه {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلم

يـَْقِبُض اْلِعْلَم ِبَقْبِض اْلُعَلَماِء، َحّتَى ِإَذا َلْم يبق َعاِلماً، اّتَخَذ الّناُس ُرُؤساً ُجّهاًال، َفُسِئُلوا 
تَـْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم، َفَضّلوا َوَأَضّلوا   .}مسلمرواه البخاري و {. }فََأفـْ

  1465 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ         
َوَيْظَهَر ِإن ِمْن َأْشَراِط الساَعِة َأْن يـُْرَفَع اْلِعْلُم َويـَْثُبَت اْلَجْهُل َوُيْشَرَب اْلَخْمُر {:- َوَسلمَ 
  . }رواه البخاري{. }الزنَا

  1466 :الحديث رقم        

ُثُكْم : قَالَ  كَ لِ ذَ كَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َماِلكٍ  َعْن أََنسَ          ُكْم َحِديثًا َال ُحيَدثـَن َألَُحد
َأْن : ِمْن َأْشَراِط الساَعةِ {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأَحٌد بـَْعِدي، مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ 

َويَِقل الرَجاُل، َحتى َيُكوَن يَِقل اْلِعْلُم، َوَيْظَهَر اْلَجْهُل، َوَيْظَهَر الزنَا، َوَتْكثـَُر النَساُء 
 .}رواه البخاري{. }ِلَخْمِسيَن اْمَرَأًة اْلَقيُم اْلَواِحدُ 

  1467 :الحديث رقم        

َال { :-َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  -قاَل َرُسوُل اهللاِ : قالَ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
الساَعُة َحتى يـُْقَبَض اْلِعْلُم، َوَتْكثـَُر الزَالِزُل، َويـَتَـَقاَرَب الزَماُن، َوَتْظَهَر اْلِفَتُن، تـَُقوُم 

َيِفيضَ   .}رواه البخاري{. }َوَيْكثـَُر اْلَهْرُج، َوُهَو اْلَقْتُل اْلَقْتُل، َحتى َيْكثـَُر ِفيُكْم اْلَماُل فـَ

  1468 :الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  - قاَل َرُسوُل اهللاِ : قالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
. يـَتَـَقاَرُب الّزَماُن، َويـُْقَبُض اْلِعْلُم، َوَتْظَهُر اْلِفَتُن، َويـُْلَقَى الّشّح، َوَيْكثـُُر اْلَهْرجُ { :- َوَسلمَ 
 .}رواه مسلم{. }اْلَقْتلُ : َوَما اْهلَرُْج؟ قَالَ : قَاُلوا
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  1469 :الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  - قاَل َرُسوُل اهللاِ : قالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َوَيْكثـُُر ، َوَتْظَهُر اْلِفَتنُ ، َويـُْلَقَى الّشحّ ، لُ مَ عَ الْ  صُ قُ نْـ يَـ ، وَ يـَتَـَقاَرُب الّزَمانُ { :- َوَسلمَ 
  .}رواه البخاري{. }اْلَقْتُل اْلَقْتلُ  :و؟ قالَ هُ  ميُْ أَ  ،اهللاِ  ولَ سُ ا رَ يَ : واالُ قَ . اْلَهْرجُ 

  1470 :الحديث رقم        

َكاَن ِإَذا   -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ابِرٍ َعْن جَ         
َصبَحُكْم {:اْمحَرْت َوْجَنَتاُه، َوَعال َصْوتُُه، َواْشَتد َغَضُبُه َكأَنُه ُمْنِذُر َجْيٍش يـَُقولُ َخَطَب 

نَـُهَما َوبـَْنيَ اِإلبـَْهاِم، . َمساُكْم، بُِعْثُت أَنَا َوالساَعَة َكَهاتـَْينِ  ُمث يـَُفرُق بـَْنيَ ِإْصبَـَعيِه اْلُوْسَطى بـَيـْ
ُر اْلُهَدى ُهَدى ُمَحمٍد، َوَشر األُُموِر : ُمث يـَُقولُ  لساَعُة َوَمسْتكمَصبَحْتُكُم ا َخيـْ

 ًنا فَِإَلي ُمْحَدثَاتـَُها، وَُكل ِبْدَعٍة َضالَلٌة، َمْن تـََرَك َماال َفَألْهِلِه، َوَمْن تـََرَك ِضَياًعا َأْو َديـْ
 رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة وللبخاري مثلهوابن ماجة،  رواه مسلم،{. }َوَعَلي-{.  

  1471: الحديث رقم        

ُهما -رَ مَ عُ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
َصَالِة اْلَعْصِر ِإَلى َمْغِرِب ِإنَما َأَجُلُكْم ِفى َأَجِل َمْن َخَال ِمَن األَُمِم َما بـَْيَن { :قالَ 

  . }رواه البخاري ومسلم{ .}الشْمسِ 

َلُكْم ِمْن اْألَُمِم َكَما بـَْيَن َصَالِة اْلَعْصِر { :َوِيف َلْفظٍ          ِإنَما بـََقاؤُُكْم ِفيَما َسَلَف قـَبـْ
  .}رواه البخاري باللفظني دون مسلم{ .}ِإَلى ُغُروِب الشْمسِ 
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  1472: الحديث رقم        

َوقَاَل قـَْبَل َهِذِه  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َخَطَب ُعْتَبُة ْبُن َغْزَوانَ : ْبِن ُعَمْريٍ قَالَ  َخاِلدَ َعْن         
           :قَالَ  َفَحِمَد اللَه َوأَثـَْىن َعَلْيِه ُمث : ، قَالَ - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َخطَبَـَنا َرُسوُل اللهِ : اْلَمرةِ 
َها ِإال ُصَبابٌَة َكُصَبابَةِ {  اَء َوَلْم يـَْبَق ِمنـْ ْت َحذَيا َقْد آَذَنْت ِبَصْرٍم َوَول نـْ الد ا بـَْعُد، فَِإنَأم 

تَ  َها ِإَلى َداٍر َال َزَواَل َلَها، فَانـْ نَاِء يـََتَصابـَها َصاِحبـَُها، َوِإنُكْم ُمْنَتِقُلوَن ِمنـْ ِقُلوا ِبَخْيِر َما اْإلِ
فَِإنُه َقْد ذُِكَر لََنا َأن احلََْجَر يـُْلَقى ِمْن َشِفِري َجَهنَم فـَيَـْهِوي ِفيَها َسْبِعَني : قَالَ . ِبَحْضَرِتُكمْ 

 َمَصارِِع اْجلَنةِ َعاًما َما يُْدرُِك َهلَا قـَْعرًا، َواللِه لََتْمَلُؤنُه، أَفـََعِجْبُتْم؟ َواللِه َلَقْد ذُِكَر لََنا َأن َما بـَْنيَ 
َعٍة َمَع  َرُسوِل َمِسريََة أَْربَِعَني َعاًما، َولََيْأِتَني َعَلْيِه يـَْوٌم َكِظيُظ الزَحاِم، َوَلَقْد رَأَيـُْتِين َساِبَع َسبـْ

 َما لََنا طََعاٌم ِإال َوَرَق الشَجِر َحىت َقرَِحْت َأْشَداقـَُنا، َوِإين  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 
ِمنا  اْلتَـَقْطُت بـُْرَدًة َفَشقْقتـَُها بـَْيِين َوبـَْنيَ َسْعٍد، َفْأتـََزَر بِِنْصِفَها َوائْـتَـَزْرُت بِِنْصِفَها، َفَما َأْصَبحَ 
ِظيًما َأَحٌد اْليَـْوَم ِإال َأْصَبَح أَِمَري ِمْصٍر ِمْن اْألَْمَصاِر، َوِإين َأُعوُذ بِاللِه َأْن َأُكوَن ِيف نـَْفِسي عَ 
ُلوَن َوِعْنَد اللِه َصِغريًا، َوِإنـَها ملَْ َتُكْن نـُبـُوٌة َقط ِإال تـََناَسَخْت َحىت َيُكوَن َعاِقَبتـَُها ُمْلًكا، َوسَ  َتبـْ

  .}مسلممحد و أرواه {. }بـَْعَدنَاَأْو َسَتْخبـُُروَن اْألَُمرَاَء 

  1473 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - أَتـَْيُت النِيب : الَ قَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َماِلكٍ  َعْن َعْوَف ْبنِ         
َمْوِتي، ثُم فـَْتُح : اْعُدْد ِستا بـَْيَن َيَدْي الساَعة{ :ِيف َغْزَوِة تـَُبوَك َوُهَو ِيف قـُبٍة ِمْن أََدٍم فَـَقالَ 

ْأُخُذ ِفيُكْم َكُقَعاِص اْلَغَنِم، ثُم اْسِتَفاَضُة اْلَماِل َحتى يـُْعَطى بـَْيِت اْلَمْقِدِس، ثُم ُمْوتَاٌن يَ 
َقى بـَْيٌت ِمْن اْلَعَرِب ِإال َدَخَلْتُه، ثُم ُهدْ  َنٌة َال يـَبـْ نٌَة الرُجُل ِماَئَة ِديَناٍر فـََيَظل َساِخطًا، ثُم ِفتـْ
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َنُكْم َوبـَْيَن بَِني اْألَْصَفِر فَـ  َيْأُتوَنُكْم َتْحَت َثَمانِيَن َغايَةً، َتْحَت ُكل َتُكوُن بـَيـْ يَـْغِدُروَن، فـَ
َنا َعَشَر أَْلًفا   .}وابن ماجة البخاريأمحد و رواه { .}َغايٍَة اثـْ

  1474 :الحديث رقم        

           :-َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َتِظِر الساَعةَ {  ِإَذا : َكْيَف ِإَضاَعتـَُها يَا َرُسوَل اللِه ؟ قَالَ : قَالَ . ِإَذا ُضيـَعِت اَألَمانَُة فَانـْ

َتِظِر الساَعةَ    .}البخاريأمحد و رواه {. } ُأْسِنَد اَألْمُر ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه فَانـْ

  1475 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  كَ لِ ذَ كَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى َيْكثـَُر اْلَماُل َويَِفيَض َحتى َيْخُرَج الرُجُل ِبزََكاِة َماِلِه ، {:- َوَسلمَ 

َهارًا َفَال َيِجُد َأَحًدا    .}رواه مسلم{ .}يـَْقبَـُلَها ِمْنُه َوَحتى تـَُعوَد َأْرُض اْلَعَرِب ُمُروًجا َوأَنـْ

  1476 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -ِإين مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -يارِ فَ غِ الْ  سَ ابِ عَ  نْ عَ         
ِإَمارََة السَفَهاِء، َوبـَْيَع اْلُحْكِم، وََكثْـَرَة الشْرِط، : بَاِدُروا بِاَألْعَماِل ِستا{:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

َماِء، َوَقِطيَعَة الرِحِم، َوَنْشًئا يـَْقَرُأوَن اْلُقْرآَن، ال يـَُقدُموَن ألَنـُهْم فـَُقَهاُء  َواْسِتْخَفافًا بِالد
ويف  صحيح اجلامع :وصححه األلباين يف. وابن أيب شيبة وابن عاصماىن ىف الكبري، رواه الطرب {. }َوَلِكْن لِيـَُغنوا

  . }السلسلة الصحيحة
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  1477 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َرُسوُل اللهِ  قَالَ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن اْلَيَمانِ         
ْسَالُم َكَما َيْدُرُس َوْشُي الثـْوبِ  َيْدُرسُ { :- َوَسلمَ  َحتى َال يُْدَرى َما ِصَياٌم َوَال َصَالٌة  ،اْإلِ

َقى ِفي  -َعز َوَجل  -َولَُيْسَرى َعَلى ِكَتاِب اللهِ  ،َوَال َصَدَقةٌ  َوَال ُنُسكٌ  َلٍة َفَال يـَبـْ ِفي لَيـْ
َقى َطَواِئُف ِمَن الن  ،اْألَْرِض ِمْنُه آيَةٌ  َأْدرَْكَنا : الشْيُخ اْلَكِبيُر َواْلَعُجوُز يـَُقوُلونَ  ،اسِ َوتـَبـْ

ُهْم َال : فـََقاَل لَُه ِصَلةُ  .فـََنْحُن نـَُقوُلَها ،َال ِإَلَه ِإال اللهُ  :آبَاَءنَا َعَلى َهِذِه اْلَكِلَمةِ  َما تـُْغِين َعنـْ
 ،َياٌم َوَال ُنُسٌك َوَال َصَدَقٌة ؟ َفَأْعَرَض َعْنُه ُحَذيـَْفةُ إَِلَه ِإال اللُه  َوُهْم َال َيْدُروَن َما َصَالٌة َوَال صِ 

َبَل َعَلْيِه ِيف الثالَِثِة فـََقالَ  ،ُكل َذِلَك يـُْعِرُض َعْنُه ُحَذيـَْفةُ ،  ُمث َردَها َعَلْيِه َثَالثًا  ،يَا ِصَلةُ : ُمث أَقـْ
هذا حديث صحيح على شؤرط مسلم : والبيهقي واحلاكم وقال رواه ابن ماجه{ .}َثالثًا .تـُْنِجيِهْم ِمَن النارِ 

وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة ويف . اسناده قوي: فتح الباري ووافقه الذهيب، وقال ابن حجر يف .ومل خيرجاه
  .}السلسلة الصحيحة ويف صفة الفتوى

  1478 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -اُهللا َعْنهُ َرِضَي  - كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ         
أخرجه أمحد بسند { .} اهللاُ ال إِ  هَ لَ  إِ َال  ضِ رْ ي اْألَ فِ  الَ قَ  يُـ ى َال ت حَ  ةُ اعَ الس  ومُ قُ  تَـ َال  {:- َوَسلمَ 

  .}اهللا اهللا :وهو عند مسلم بلفظ، قوي

  1479 :الحديث رقم        

ْئُب َعَلى َشاٍة َفَأَخَذَها: قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -يرِ دْ اخلُ  يدٍ عِ يب سَ أَ  نْ عَ          َعَدا الذ، 
ْئُب َعَلى َذنَِبِه، قَالَ  ،َفطََلَبُه الراِعي فَانـْتَـَزَعَها ِمْنهُ  هَ  :َفأَقـَْعى الذِقي اللرِْزقًا  ،َأَال تـَت تـَْنزُِع ِمين
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 ُه ِإَيلْنسِ  !يَا َعَجِيب  :لَ فـََقا ؟َساَقُه الل  :فـََقاَل الذْئبُ  ؟ِذْئٌب ُمْقٍع َعَلى َذنَِبِه ُيَكلُمِين َكَالَم اْإلِ
بَِيْثِرَب ُخيِْربُ الناَس بِأَنـَْباِء َما  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُحمَمدٌ  ؟َأَال ُأْخِربَُك بَِأْعَجَب ِمْن َذِلكَ 

َل الراِعي َيُسوُق َغَنَمُه َحىت َدَخَل اْلَمِديَنَة فـََزَواَها ِإَىل زَاِويٍَة ِمْن َزَوايَاَها َفأَقـْبَ  :قَالَ  .َقْد َسَبقَ 
َصلى اللُه َعَلْيِه  - َفَأَمَر َرُسوُل اللهِ  ،َفَأْخبَـرَهُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ُمث أََتى َرُسوَل اللهِ 

فََأْخبَـَرُهْم، فـََقاَل َرُسوُل . َأْخِبْرُهمْ {:ُمث َخرََج فـََقاَل لِلراِعي ،َالُة َجاِمَعةٌ الص  :فـَُنوِديَ  - َوَسلمَ 
َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى ُيَكلَم  ،َصَدَق َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

ْنسَ  َوُيْخِبَرُه َفِخُذُه ِبَما َأْحَدَث  ،َوِشَراُك نـَْعِلهِ  ،َوُيَكلَم الرُجَل َعَذبَُة َسْوِطهِ  ،السَباُع اْإلِ
  .}رواه أمحد وصححه حمققو املسند{ .}َأْهُلُه بـَْعَدهُ 

  1480 :الحديث رقم        

       :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ قَاَل َرُسوُل : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 .}َفَمْن َحَضَرُه َفَال يَْأُخْذ ِمْنُه َشْيًئا ،يُوِشُك اْلُفَراُت َأْن َيْحِسَر َعْن َكْنٍز ِمْن َذَهبٍ { 

 .}رواه البخاري ومسلم{

  1481 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قَالَ   -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى َيْحِسَر اْلُفَراُت َعْن َجَبٍل ِمْن َذَهٍب يـَْقَتِتُل الناُس َعَلْيِه { :- َوَسلمَ 

يـُْقَتُل ِمْن ُكل ِماَئٍة ِتسْ  ُهْم َلَعلي َأُكوُن أَنَا الِذي أَْنُجوفـَ . }َعٌة َوِتْسُعوَن َويـَُقوُل ُكل رَُجٍل ِمنـْ
  .}رواه مسلم{
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  1482 :الحديث رقم        

 :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -بٍ عْ كَ   نِ بْ  َيب أُ  نْ عَ         
 ،فَِإَذا َسِمَع ِبِه الناُس َساُروا ِإلَْيهِ  ،يُوِشُك اْلُفَراُت َأْن َيْحِسَر َعْن َجَبٍل ِمْن َذَهبٍ {

يَـُقوُل َمْن ِعْنَدهُ   ،فـَيَـْقَتِتُلوَن َعَلْيهِ  :قَالَ  ،لَِئْن تـَرَْكَنا الناَس يَْأُخُذوَن ِمْنُه لَُيْذَهَبن ِبِه ُكلهِ  :فـَ
 يـُْقَتُل ِمْن ُكل   .}رواه مسلم{. }ِماَئٍة ِتْسَعٌة َوِتْسُعونَ  فـَ

  1483 :الحديث رقم        

        :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
اْألُْسطَُواِن ِمْن الذَهِب َواْلِفضِة، فـََيِجيُء اْلَقاِتُل َتِقيُء اْألَْرُض َأْفَالَذ َكِبِدَها َأْمثَاَل { 

يَـُقولُ  ِفي َهَذا َقطَْعُت رَِحِمي، َوَيِجيُء  :َوَيِجيُء اْلَقاِطُع فـَيَـُقولُ  ،ِفي َهَذا قـَتَـْلتُ  :فـَ
رواه {. }َشْيًئا ثُم َيَدُعونَُه َفَال يَْأُخُذوَن ِمْنهُ  ،ِفي َهَذا ُقِطَعْت َيِدي :الساِرُق فـَيَـُقولُ 

  .}مسلم

  1484 :الحديث رقم        

       :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -رَ مَ عُ  نِ ابْ  نِ عَ         
َعَد َمَساِلِحِهْم َسَالحِ  ،يُوِشُك اْلُمْسِلُموَن َأْن ُيَحاَصُروا ِإَلى اْلَمِديَنةِ {  . }َحتى َيُكوَن أَبـْ

  .}صحيح أيب داود :وصححه األلباين يف ،رواه أبو داود{

  1485 :الحديث رقم        
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َال  {:قَالَ  -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن َرُسوَل اهللاِ  - رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
نَـُهَما َمْقتَـَلٌة َعِظيَمٌة، َدْعَوتـُُهَما  تـَُقوُم الساَعُة َحتى تـَْقَتِتَل ِفَئَتاِن َعِظيَمَتاِن، َيُكوُن بـَيـْ

ابُوَن َقرِيٌب ِمْن َثَالثِيَن، ُكلُهْم يـَْزُعُم أَنُه َرُسوُل اهللاِ  اُلوَن َكذَعَث َدج  ؛َواِحَدٌة، َوَحتى يـُبـْ
َض اْلِعْلُم، َوَتْكثـَُر الزَالِزُل، َويـَتَـَقاَرَب الزَماُن، َوَتْظَهَر اْلِفَتُن، َوَيْكثـَُر اْلَهْرُج، َوَحتى يـُْقبَ 
َتُه  اْلَمالُ َوَحتى َيْكثـَُر ِفيُكْم  ،َوُهَو اْلَقْتلُ  َيِفيَض َحتى يُِهم َرب اْلَماِل َمْن يـَْقَبُل َصَدقـَ فـَ

َوَحتى يـََتطَاَوَل الناُس  ،َال َأَرَب ِلي ِبهِ : ، فـَيَـُقوَل الِذي يـَْعِرُضُه َعَلْيهِ َوَحتى يـَْعِرَضُه َعَلْيهِ 
َيانِ  َوَحتى َتْطُلَع  .يَا لَْيَتِني َمَكانَهُ : فـَيَـُقولُ  الرُجلِ َوَحتى يَُمر الرُجُل ِبَقْبِر  ،ِفي اْلبـُنـْ

َفُع  :رَآَها الناُس آَمُنوا َأْجَمُعوَن، َفَذِلَك ِحينَ الشْمُس ِمْن َمْغرِِبَها، فَِإَذا طََلَعْت وَ  َال يـَنـْ
ًرا  .-}158:األنعام {-نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَها َخيـْ

نَـُهَما، َفَال   ، يـََتَبايـََعانِِه َوَال َيْطوِيَانِهِ َولَتَـُقوَمن الساَعُة َوَقْد َنَشَر الرُجَالِن ثـَْوبـَُهَما بـَيـْ
َولَتَـُقوَمن الساَعُة َوُهَو  ،َفَال َيْطَعُمهُ  ِلْقَحِتهِ َولَتَـُقوَمن الساَعُة َوَقِد اْنَصَرَف الرُجُل بَِلَبِن 

. }ى ِفيِه، َفَال َيْطَعُمَهاَولَتَـُقوَمن الساَعُة َوَقْد رََفَع ُأْكَلَتُه ِإلَ  ،َفَال َيْسِقي ِفيهِ  َحْوَضهُ يُِليُط 
  .}رواه البخاري{

  1486 :الحديث رقم        

 -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك أن َرُسوَل اهللاِ   - رِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َهارًا، َوَحتى َيِسيَر الراِكُب َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى تـَُعوَد َأْرُض اْلَعَرِب ُمُروًجا  {:قَالَ  َوأَنـْ

َوَما اْهلَرُْج يَا : ، قَاُلوابـَْيَن اْلِعَراِق َوَمكَة َال َيَخاُف ِإال َضَالَل الطرِيِق، َوَحتى َيْكثـَُر اْلَهْرجُ 
  .}رواه أمحد ومسلم وغريمها{. }اْلَقْتلُ : َرُسوَل اللِه؟ قَالَ 
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  1487 :الحديث رقم        

 -َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك أن َرُسوَل اهللاِ   - رِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ال تـَُقوُم الساَعُة َحتى َتْخُرَج نَاٌر ِمْن َأْرِض اْلِحَجاِز ُتِضيُء َأْعَناَق اِإلِبِل  {:قَالَ 

   .}ومسلم رواه البخاري{. }بُِبْصَرى

  1488 :الحديث رقم        

ْعُتُه ِمن  :قالَ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  - سَ نَ أَ  نْ عَ          ثـَنُكْم َحِديثا مسَِ ى  - َرُسوِل اهللاِ ُألَحدَصل
ُثُكْم ِبِه أَحٌد غْريِي - اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  مَ  -اهللاِ  سولَ ِمسْعُت رَ  ،ال ُحيَدى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل - 

إن ِمْن أْشَراِط الساَعِة أْن يُرَفَع الِعْلُم وَيْكثـَُر الَجْهُل وَيْكثـَُر الزنا وَيْكثـَُر ُشْرُب  {:يـَُقولُ 
ويف . }الَخْمِر ويَِقل الرجاُل وَيْكثـَُر النساُء حتى َيُكوَن ِلَخْمِسيَن اْمَرأًة اْلَقيُم الَواِحُد 

   .}ليهمتفق ع{. }يقل العلم ويظهر الجهل {:رواية

  1489 :الحديث رقم        

 -َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  - ِمسْعُت َرسوَل اهللاِ : َكَذِلَك قالَ   - رِضَي اُهللا َعْنهُ  -سَ َعْن أَنَ         
رواه أبو داود والنسائي {. }دِ اجِ سَ ي المَ فِ  اسُ ى الن اهَ بَ تَ يَـ  نْ أَ  ةِ اعَ الس  اطِ رَ شْ أَ  نْ مِ  {:يـَُقولُ 

   }مشكاة املصابيح: وصححه األلباين يف. وابن ماجهوالدارمي 

  1490 :الحديث رقم        



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

757 

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعن َرُسوِل الله -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َوَتْظَهَر اْلِفَتُن، َوَيْكثـَُر اْلَكِذُب، يُوِشُك َأْن ال تـَُقوَم الساَعُة َحتى يـُْقَبَض اْلِعْلُم، {:قَالَ 

. }اْلَقْتلُ  :َوَما اْهلَرُْج ؟ قَالَ : ، ِقيلَ َويـَتَـَقاَرَب الزَماُن، َوتـَتَـَقاَرَب اَألْسَواُق، َوَيْكثـَُر اْلَهْرجُ 
   .}البخاري ومسلمو محد رواه أ{

  1491 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعن َرُسوِل الله -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
إن بـَْيَن َيَدِي الساَعِة َتْسِليَم اْلَخاصِة َوُفُشو التَجارَِة َحتى تُِعيَن اْلَمْرَأُة َزْوَجَها  {:قَالَ 

 َجارَِة َوَقْطَع اْألَْرَحاِم َوَشَهاَدَة الزَوظُُهوَر اْلَقَلمِ َعَلى الت قال { . }وِر وَِكْتَماَن َشَهاَدِة اْلَحق
  }ورواه احلاكم يف مستدركه. وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم ،رواه أمحد: األلباين يف السلسلة الصحيحة

  1492 :الحديث رقم        

 - رِضَي اُهللا َعْنهُ  -ودٍ َلِقَي َعْبُد اللِه ْبِن َمْسعُ : ْبِن َأِيب اجلَْْعِد َعْن  أَبِيِه قَاَل  َعْن َساملَِ         
ولُُه، مسَِْعُت َصَدَق اللُه َوَرسُ : السالُم َعَلْيَك يَا اْبَن َمْسُعوٍد، فَـَقاَل َعْبُد اللهِ : فـََقالَ  َرُجلٌ 

ِإن ِمْن َأْشَراِط الساَعِة َأْن يَُمر الرُجُل { :َوُهَو يـَُقولُ  -َعَلْيِه الصالة السالمُ  -َرُسوَل اللهِ 
ِفي اْلَمْسِجِد ال ُيَصلي ِفيِه رَْكَعتَـْيِن، َوَأْن ال ُيَسلَم الرُجُل ِإال َعَلى َمْن يـَْعِرُف، َوَأْن يـُبَـرَد 

  .}ابن خزمية وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحةرواه أمحد و {. }الصِبي الشْيخ

  1493 :الحديث رقم        
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعن َرُسوِل الله -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعودٍ         
 }الرُجل ال ُيَسلم َعَلْيه إال للَمْعرَِفةإن ِمْن أْشَراِط الساَعة أْن ُيَسلم الرُجل َعَلى  {:قَالَ 

  .}إسناده صحيح: رواه أمحد يف املسند، وقال الشيخ أمحد شاكر{

  1494 :الحديث رقم        

ال تـَُقوُم { :-قَاَل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : قَالَ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
الساَعُة َحتى يـُْقَبَض اْلِعْلُم، َوَتْكثـَُر الزالِزُل، َويـَتَـَقاَرَب الزَماُن، َوَتْظَهَر اْلِفَتُن، َوَيْكثـَُر 

َيِفيَض    .}رواه البخاري{ .}اْلَهْرُج َوُهَو اْلَقْتُل اْلَقْتُل، وَحتى َيْكثـَُر ِفيُكْم اْلَماُل فـَ

  1495 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعن َرُسوِل اللهَكَذِلَك   -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ابُونَ {:قَالَ  اُلوَن َكذيأتوَنكم من األحاديِث بما لم َتْسَمُعوا  ،يكوُن في آِخِر الزماِن َدج

  .}مسلم رواه{. }ال ُيِضلوَنكم وال يـَْفِتُنوَنكم ،فإياكم وإياهم ،أنتم وال آباؤُكم

  1496 :الحديث رقم        

 -ُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى الل  -َكَذِلَك َعن َرُسوِل الله  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
ابُونَ {:قَالَ  اُلوَن َكذِتي َدجثُوَنُكْم بِِبدٍَع ِمْن اْلَحِديِث ِبَما َلْم َتْسَمُعوا  ،َسَيُكوُن ِفي أُم ُيَحد

ُتْم َوَال آبَاؤُُكمْ   .}بسند صحيح محدرواه أ{ .}فَِإياُكْم َوِإياُهْم َال يـَْفِتُنوَنُكمْ  ،أَنـْ

  1497 :الحديث رقم        
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اللهَكَذِلَك َعن   -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
يَـُقوُل يَا لَْيَتِني َمَكانَه {:قَالَ  رواه مالك {. }َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى َيُمر الرُجُل ِبَقْبِر الرُجِل فـَ

 .}ومسلم البخارييف املوطأ و 

  1498 :الحديث رقم        

يُوِشُك : فـََقالَ  - رِضَي اُهللا َعنـُْهما -ْبِن َعْبِد اللهِ  ُكنا ِعْنَد َجاِبرَ : قَالَ َة َعْن َأِيب َنْضرَ         
ِمْن ِقَبِل اْلَعَجِم : ِمْن أَْيَن َذاَك ؟ قَالَ : قـُْلَنا. أَْهُل اْلِعرَاِق َأْن َال ُجيَْىب إِلَْيِهْم َقِفيٌز َوَال ِدْرَهمٌ 

ِمْن أَْيَن : قـُْلَنا. أَْهُل الشْأِم َأْن َال ُجيَْىب إِلَْيِهْم ِديَناٌر َوَال ُمْديٌ  يُوِشكُ : ُمث قَالَ . َميْنَـُعوَن َذاكَ 
َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : ِمْن ِقَبِل الروِم، ُمث َسَكَت ُهنَـيًة ُمث قَالَ : َذاَك ؟ قَالَ 

ُه َعَدًداَيُكوُن ِفي آِخِر أُمِتي َخِليفَ  {:- َوَسلمَ  رواه مسلم{. }ٌة َيْحِثي اْلَماَل َحثْـًيا َال يـَُعد{.   

  1499 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعن َرُسوِل الله -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َوَمنَـَعْت الشْأُم ُمْديـََها َوِديَنارََها، َوَمنَـَعْت ِمْصُر َمنَـَعْت اْلِعَراُق ِدْرَهَمَها َوَقِفيَزَها، {:قَالَ 

ِإْرَدبـَها َوِديَنارََها، َوُعْدُتْم ِمْن َحْيُث َبَدْأُتْم، َوُعْدُتْم ِمْن َحْيُث َبَدْأُتْم ،َوُعْدُتْم ِمْن َحْيُث 
 .}ه مسلمروا{. }َشِهَد َعَلى َذِلَك حلَُْم َأِيب ُهَريـَْرَة َوَدُمهُ . َبَدْأُتمْ 

  1500 :الحديث رقم        

َكْيَف أَنـُْتْم ِإَذا ملَْ َجتَْتُبوا ِديَنارًا َوَال :قَالَ َكَذِلَك   -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِإي َوالِذي نـَْفُس َأِيب ُهَريـَْرَة بَِيِدِه : وََكْيَف تـََرى َذِلَك َكائًِنا يَا أَبَا ُهَريـْرََة ؟ قَالَ  :َفِقيَل َلهُ  ؟ِدْرَمهًا
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        تـُْنتَـَهُك ِذمُة اللِه َوِذمُة َرُسوِلهِ { :قَاُلوا َعم َذاَك؟ قَالَ . َعْن قـَْوِل الصاِدِق اْلَمْصُدوقِ 
َيْمنَـُعوَن َما ِفي  -َعز َوَجل  - فـََيُشد اللهُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قـُُلوَب َأْهِل الذمِة، فـَ

   }رواه البخاري{. }أَْيِديِهمْ 

  1501 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعن َرُسوِل اللهَكَذِلَك   -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
يَْأِتي َعَلى الناِس زََماٌن َيْدُعو الرُجُل اْبَن َعمِه َوَقرِيَبُه َهُلم ِإَلى الرَخاِء، َهُلم ِإَلى  {:قَالَ 

ُهْم َأَحٌد  ٌر َلُهْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن، َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َال َيْخُرُج ِمنـْ الرَخاِء، َواْلَمِديَنُة َخيـْ
ًرا ِمْنُه، َأَال ِإن اْلَمِديَنَة َكاْلِكيِر ُتْخِرُج اْلَخِبيَث، َال رَْغَبًة  َها، ِإال َأْخَلَف اللُه ِفيَها َخيـْ َعنـْ

  .}رواه مسلم{ .}تـَُقوُم الساَعُة َحتى تـَْنِفَي اْلَمِديَنُة ِشَرارََها َكَما يـَْنِفي اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديدِ 

  1502 :الحديث رقم        

         هِ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َعْمَرو ْبِن َعْوٍف األَْنصاريَرُسوَل الل َصّلى اُهللا َعَلْيِه  -َأن
إىل الَبْحَرْيِن يَْأِيت ِجبْزيَِتَها، فـََقدَم ِمباٍل  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  - بـََعَث أَبا ُعبيدَة بَن اجلراحِ  - وَسلم

                 األَنَصاُر بُقدوِم أيب ُعبَـْيَدَة، فوافـَْوا َصالَة الَفْجِر َمَع َرُسوِل اللهِ مَن البْحَريِن، َفَسِمَعت 
اْنَصَرَف،  - َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -، فـََلما َصلى َرُسوُل اللهِ -َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلم -

َأظُنُكم { :ِحَني َرآُهْم ُمث قال -اُهللا َعَلْيِه وَسلمَصّلى  -فـََتَبسَم َرُسوُل اللهِ  .فـَتَـَعرُضوا َلهُ 
: فـََقــالَ . َرُسوَل اللهِ يَا َأَجْل : ؟ فقالواَسِمعُتم َأن أَبَا ُعبَـْيَدَة َقِدَم ِبَشيء ِمَن اْلَبْحَرْيِن 

َأْخشى َأْن تـُْبَسَط أَْبِشُروا وَأمُلوا ما َيسرُكْم، فوالله ما الفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َولكّني 
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َلُكْم، فـَتَـَناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوَها َيا َعَلْيُكم كما ُبسَطْت َعَلى َمْن َكاَن قـَبـْ نـْ فـَتَـْهِلَكُكْم  . الد
ُهمْ    .}رواه البخاري ومسلم{ }َكَما َأْهَلَكتـْ

  1503 :الحديث رقم        

ُهما -اْلَعاصِ و ْبِن ِد اللِه ْبِن َعْمر َعْن َعبْ          َصلى اللُه  - َعْن َرُسوِل اللهِ  - رِضَي اُهللا َعنـْ
ُتمْ  {:أَنُه قَالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  ؟ قَاَل َعْبُد  ِإَذا فُِتَحْت َعَلْيُكْم َخَزاِئُن فَاِرَس َوالروِم َأي قـَْوٍم أَنـْ

َأْو : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ َكَما أََمَرنَا اللُه، : نـَُقولُ : الرْمحَِن ْبُن َعْوفٍ 
 َتَباَغُضوَن َأْو َنْحَو َذِلَك، ثُم َر َذِلَك تـَتَـَناَفُسوَن، ثُم تـََتَحاَسُدوَن، ثُم تـََتَدابـَُروَن، ثُم تـَ َغيـْ

َتْجَعُلوَن بـَْعَضُهْم  رواه مسلم {. }َعَلى رِقَاِب بـَْعضٍ تـَْنطَِلُقوَن ِفي َمَساِكيِن اْلُمَهاِجرِيَن، فـَ
  .}وابن ماجة وغريمها

  1504 :الحديث رقم        

َال {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأّن َرُسوَل اللهِ  - رِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َحتى َيْخُرَج الرُجُل ِبزََكاِة َماِلِه، َفَال َيِجُد َأَحًدا تـَُقوُم الساَعُة َحتى َيْكثـَُر اْلَماُل َويَِفيَض، 

  .}رواه مسلم{. }يـَْقبَـُلَها ِمْنُه، َوَحتى تـَُعوَد َأْرُض اْلَعَرِب ُمُروًجا َوأَنـَْهارًا

  1505 :الحديث رقم        

ُهما - وَعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمر          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َرُسوِل اللهِ َعْن  -رِضَي اُهللا َعنـْ
َقى {:أَنُه قَالَ  - َوَسلمَ  َيبـْ ال تـَُقوُم الساَعُة َحتى يَْأُخَذ اللُه َشرِيطََتُه ِمْن َأْهِل اَألْرِض، فـَ
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 ،يف املسند وصححه أمحد شاكرأمحد  رواه{. }َعَجاٌج ال يـَْعرُِفوَن َمْعُروفًا َوال يـُْنِكُروَن ُمْنَكًرا
  . }رجاله رجال الصحيح: ، وقال اهليثميورواه احلاكم يف مستدركه

  1506 :الحديث رقم        

               :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْن َأِيب ُهَريـَْرةَ عَ         
َيا َحتى يَْأِتَي َعَلى الناِس يـَْوٌم َال َيْدِري اْلَقاِتُل ِفيَم َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َال { نـْ َتْذَهُب الد

َتَل، َوَال اْلَمْقُتوُل ِفيَم قُِتلَ  اْلَهْرُج، اْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل : َكْيَف َيُكوُن َذِلَك؟ قَالَ : ، َفِقيلَ قـَ
   .}مسلم رواه{. }ِفي النارِ 

  1507 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -اللهَكاَن َرُسوُل : قَالَ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  - يرِ عَ شْ ى اْألَ وسَ مُ َعْن َأِيب         
ثـَُنا - َوَسلمَ  اَعِة اْلَهْرجَ {:ُحيَدبـَْيَن َيَدْي الس اْلَكِذُب َواْلَقْتلُ : َوَما اْهلَرُْج؟ قَال: ِقيلَ . َأن .
ِإنُه لَْيَس ِبَقْتِلُكْم اْلُكفاَر، َوَلِكنُه قـَْتُل بـَْعِضُكْم بـَْعًضا، : َأْكثـََر ِمما نـَْقُتُل اْآلَن؟ قَالَ : قَاُلوا

! هِ ُسْبَحاَن الل : قَاُلوا. َحتى يـَْقُتَل الرُجُل َجارَُه، َويـَْقُتَل َأَخاُه، َويـَْقُتَل َعمُه، َويـَْقُتَل اْبَن َعمهِ 
َال، ِإال أَنُه يـَْنزُِع ُعُقوَل َأْهِل َذاَك الزَماِن، َحتى َيْحَسَب َأَحدُُكْم أَنُه : َوَمَعَنا ُعُقولَُنا؟ قالَ 

وصححه الشيخ  للمسند، وصححه احملققون ،رواه أمحد يف املسند{ .}َعَلى َشْيٍء َولَْيَس َعَلى َشْيءٍ 
  .}السلسلة الصحيحة: األلباين يف

  1508 :الحديث رقم        
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َأْشَرَف َعَلى أُطٍُم  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن النِيب  - رِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن ُأَساَمةَ         
بـُُيوِتُكْم  َهْل تـََرْوَن َما َأَرى ؟ ِإني َألَرى َمَواِقَع اْلِفَتِن ِمْن ِخالِل { :ِمْن آطَاِم اْلَمِديَنِة فـََقالَ 

  .}رواه أمحد والبخاري ومسلم{ . }َكَمَواِقِع اْلَقْطرِ 

  1509 :الحديث رقم        

َما َأْسأََلُكْم َعْن الصِغريَِة  ،يَا أَْهَل اْلِعرَاقِ  :َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر قالَ  َساِملَ ْبنِ  نْ عَ         
ُهما - مسَِْعُت َأِيب َعْبَد اللِه ْبَن ُعَمرَ  ،َوأَرَْكَبُكْم لِْلَكِبريَةِ  ْعُت َرُسوَل : يـَُقولُ  -رِضَي اُهللا َعنـْ مسَِ

َنَة َتِجيُء ِمْن َهاُهَنا {:يـَُقولُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ  َوَأْوَمَأ بَِيِدِه َحنَْو  -ِإن اْلِفتـْ
ُتْم َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب بـَْعضِمْن َحْيُث َيْطُلُع قـَْرنَا  -اْلَمْشرِقِ  رواه {. }الشْيطَاِن، َوأَنـْ

  .}مالك وأمحد والبخاري ومسلم والرتمذي

  1510 :الحديث رقم        

ُهما - َعِن اْبِن ُعَمرَ          اللُهم  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -رِضَي اهللاُ َعنـْ
ُهَناِلَك : قَالَ . َوِيف َجنِْدنَا: قَاُلوا: قَالَ . بَاِرْك لََنا ِفي َشاِمَنا، اللُهم بَاِرْك لََنا ِفي َيَمِنَنا

َها َيْطُلُع قـَْرُن الشْيطَانِ  -:أَْو قَالَ  - الزالِزُل َواْلِفَتُن َوِبَها رواه البخاري ومسلم، واللفظ {. }ِمنـْ
  .}للبخاري

  1511 :الحديث رقم        

               َكاَن الناُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -اْلَيَمانِ  نِ بْ  ُحَذيـَْفةَ  َعنْ         
َر َلْن َيْسبَقِين، قـُْلتُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - ، َوَعَرْفُت َأن اْخلَيـْ رْريِ َوَأْسأَلُُه َعِن الش : َعِن اخلَْ
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ْريِ َشر ؟ قَالَ  .              يَا ُحَذيـَْفُة،  تـََعلْم ِكَتاب اللِه َواتبْع َما ِفيهِ  {:يَا َرُسوَل اللِه، أَبْعَد َهَذا اخلَْ
ْريِ َشر ؟ قَالَ : قـُْلتُ : الَ قَ ، - َثَالَث َمراتٍ  - : ، قالَ فتنٌه وشر : يَا َرُسوَل اللِه، أَبْعَد َهَذا اخلَْ
َفُة، : يا َرُسوَل اهللا، أَبْعَد َهَذا الَشر َخْريِ ؟ قال: تُ لْ قُـ  تـََعلم ِكَتاب اهللا َواتبْع َما يَا ُحَذيـْ

ُهْدنٌَة َعَلى : اهللا، أَبْعَد َهَذا الَشر َخيـْر ؟ قَالَ  يَا َرُسولَ : قـُْلتُ : ، قَالَ -َثَالَث َمراتٍ  -ِفيهِ 
: يَا َرُسوَل اللِه، اْهلُْدنَُة َعَلى َدَخٍن َما ِهَي ؟ قَالَ : قـُْلتُ : ، قَالَ َدَخٍن، َوَجَماَعٌة َعَلى َأْقَذاءٍ 

َواٍم َعَلى الِذي َكاَنْت َعَلْيهِ  ْريِ يَ : قـُْلتُ : ، قَالَ َال تـَْرِجُع قـُُلوب َأقـْ ا َرُسوَل اللِه، أَبْعَد َهَذا اخلَْ
َفُة،  تـََعلْم ِكَتاب اللِه َواتبْع َما ِفيهِ : َشر ؟ قَالَ  يَا : ِقْلتُ : ، قَال- َثَالَث َمرات -،يَا ُحَذيـْ

 ْريِ َشر َنٌة َعْمَياُء َصماءُ  :؟ قالَ  َرُسوَل اللِه، أَبْعَد َهَذا اخلَْ َها ُدَعاٌة َعَلى أَبَواب  ،ِفتـْ َعَليـْ
ٌر َلَك ِمْن َأْن تـَتبَع َأَحًدا  َفُة َوأَْنَت َعاض َعَلى ِجْذٍل َخيـْ الناِر، َوأَْنَت َأْن َتُموَت يَا ُحَذيـْ

ُهمْ  : وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، وقال يف السلسة الصحيحة. أبو داود وابن ماجةو رواه أمحد { .}ِمنـْ
  .} وخمتصرا، من طرق مجعت هنا، وضممت إليه زوائدها يف أماكنها املناسبة للسياق، وهو للبخاريجاء مطوال

  1512 :الحديث رقم        

قَاَل َرُسوُل : قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َمْوَىل النِيب  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن ثـَْوبَانَ         
يُوِشُك َأْن َتَداَعى َعَلْيُكُم األَُمُم ِمْن ُكل أُُفٍق َكَما تـََتَداَعى {:-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  - اللهِ 

ُتم يـَْوَمِئٍذ َكِثيٌر، َوَلِكنُكْم  :ِمْن ِقلٍة بَِنا يـَْوَمِئٍذ ؟ قَالَ : ، قـُْلَنااَألَكَلُة َعَلى َقْصَعِتَها ال، أَنـْ
َزُع اللُه اْلَمَهابََة ِمْن قـُُلوِب َعُدوُكْم، َوَيْجَعُل ِفي قـُُلوِبُكُم اْلَوَهنَ ، ُغثَاٌء َكغُثَاِء السْيلِ  ، يـَنـْ

رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين يف {. }ُحب اْلَحَياِة وََكَراِهَيُة اْلَمْوتِ : َوَما اْلَوَهُن ؟ قَالَ : ِقيلَ 
  .}صحيح سنن أيب داود
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  1513 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -أَتـَْيُت َرُسوَل اللهِ : قالَ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  - ْبِن َماِلكٍ  َعْن َعْوفَ         
 ْمُت َعَلْيِه فـََقاَل ِيل  - مَ َوَسلاْدُخلْ : نـََعْم، فـََقاَل ِيل : ؟ فـَُقْلتُ  َأَعْوفٌ { :ِيف بَِناٍء لَُه َفَسل .

يَا َعْوُف اْعُدْد ِستا بـَْيَن َيَدِي : فـََقاَل ِيل . َبْل ُكلكَ : فـََقالَ  َأُكلي أَْم بـَْعِضي؟: فـَُقْلتُ 
: فـَُقْلتُ . ِإْحَدى: َقلْ : فَاْسَتْبَكْيُت َحىت َجَعَل ُيْسِكُتِين ُمث قَاَل ِيل . الساَعِة َأوُلُهن َمْوِتي

ْتُح بـَْيِت اْلَمْقِدسِ : َوالثانَِيةُ : ِإْحَدى، فـََقالَ  َنَتانِ : قَالَ . فـَ : اثـَْنَتاِن، فـََقالَ : فـَُقْلتُ . اثـْ
َثالٌث، : فـَُقْلتُ . ُقْل َثالث. َمْوتَاِن َيُكوُن ِفي أُمِتي يَْأُخُذْهم ِمْثَل قـَُعاِص اْلَغَنمِ : َوالثالَِثةُ 
َنُة َتُكوُن ِفي أُمِتي: َوالراِبَعةُ : فـََقالَ  أَْرَبٌع، : فـَُقْلتُ : قَالَ . َبعٌ َأرْ : ُقلْ : َوَعظَمَها، فـََقالَ . ِفتـْ

َيَتَسخطَُها: َواْلَخاِمَسةُ  : ُقلْ . يَِفيُض ِفيُكُم اْلَماُل َحتى ِإن الرُجَل لَيـُْعَطى اْلِماَئَة ِديَناٍر فـَ
َيِسيُرو : َوالساِدَسةُ  َمخٌْس،: قـُْلتُ : فـََقالَ  َخْمسٌ  َنُكْم َوبـَْيَن بَِني اَألْصَفِر، فـَ َن ُهْدنٌَة بـَيـْ

َنا َعَشَر أَْلًفا، فـَُفْسطَاُط اْلُمْسِلِميَن يـَْوَمِئٍذ ِفي  ِإلَْيُكْم َعَلى َثَمانِيَن رَايًَة َتْحَت ُكل رَايٍَة اثـْ
  . }رواه أمحد والبخاري وابن ماجة وغريهم{. }َأْرٍض يـَُقاُل َلَها اْلُغوطَُة، ِفي َمِديَنٍة يـَُقاُل َلَها ِدَمْشقُ 

  1514 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل ُكنا َمَع َرُسوِل اللهِ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن ُعْتَبةَ  َعْن نَاِفعَ         
قـَْوٌم ِمْن ِقَبِل اْلَمْغِرِب، َعَلْيِهْم  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َفأََتى النِيب : ِيف َغْزَوٍة، قَالَ  - َوَسلمَ 

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ٌم َوَرُسوُل اللهِ ثَِياُب الصوِف، فـََوافـَُقوُه ِعْنَد َأَكَمٍة فَِإنـُهْم َلِقَيا
َنُه َال يـَْغَتاُلونَُه، قَالَ : فـََقاَلْت ِيل نـَْفِسي: قَاِعٌد، قَالَ  نَـُهْم َوبـَيـْ َلَعلُه : ُمث قـُْلتُ : اْئِتِهْم فـَُقْم بـَيـْ

َنُه، قَالَ  نَـُهْم َوبـَيـْ َفَحِفْظُت ِمْنُه أَْرَبَع َكِلَماٍت أَُعدُهن ِيف : جنَِي َمَعُهْم، َفأَتـَْيتـُُهْم فـَُقْمُت بـَيـْ
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يَـْفَتُحَها اللُه، ثُم تـَْغُزوَن { :َيِدي، قَالَ  يَـْفَتُحَها اللُه، ثُم فَاِرَس فـَ تـَْغُزوَن َجزِيَرَة اْلَعَرِب  فـَ
 يَـْفَتُحُه الل يَـْفَتُحَها اللُه، ثُم تـَْغُزوَن الدجاَل فـَ يَا َجاِبُر َال نـََرى : فـََقاَل نَاِفعٌ : قَالَ . هُ الروَم فـَ

  .}رواه مسلم{ .}الدجاَل َخيْرُُج َحىت تـُْفَتَح الرومُ 

  1515 :الحديث رقم        

        :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قالَ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى يـَُقاِتَل اْلُمْسِلُموَن التـْرَك قـَْوًما َكَأن ُوُجوَهُهْم اْلَمَجان اْلُمْطَرَقُة،  {

   .}رواه مسلم{. }يـَْلَبُسوَن الشْعَر، َوَيْمُشوَن ِفي الشْعر

  1516 :الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قالَ   -اُهللا َعْنهُ  رِضيَ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى تـَُقاتُِلوا قـَْوًما نَِعالُُهُم الشَعُر َوَحتى تـَُقاتُِلوا التـْرَك ِصَغاَر  {:- َوَسلمَ 

 اْلُمْطَرَقُة، َوَتِجُدوَن ِمْن َخْيِر  اْألَْعُيِن ُحْمَر اْلُوُجوِه ُذْلَف اْألُنُوِف َكَأن ُوُجوَهُهُم اْلَمَجان
الناِس َأَشدُهْم َكَراِهَيًة ِلَهَذا اْألَْمِر َحتى يـََقَع ِفيِه َوالناُس َمَعاِدُن ِخَيارُُهْم ِفي اْلَجاِهِليِة 

ْسَالِم، َولََيْأتَِين َعَلى َأَحدُِكْم زََما ٌن َألَْن يـََراِني َأَحب ِإلَْيِه ِمْن َأْن َيُكوَن َلُه ِخَيارُُهْم ِفي اْإلِ
  .}رواه البخاري{. }ِمْثُل َأْهِلِه َوَماِلهِ 

  1517 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قالَ   -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى تـَُقاتُِلوا ُخوزًا وََكْرَماَن ِمْن اْألََعاِجِم، ُحْمَر اْلُوُجوِه، {:- َوَسلمَ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

767 

رواه {. }ُفْطَس اْألُنُوِف، ِصَغاَر اْألَْعُيِن، ُوُجوُهُهْم اْلَمَجان اْلُمْطَرَقُة، نَِعاُلُهُم الشَعرُ 
   .}البخاري

  1518 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعن َرُسوِل اللهَكَذِلَك   -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َأِيب ُهَريـْرَةَ  َعنْ         
َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى يـَُقاِتَل اْلُمْسِلُموَن اْليَـُهوَد، فـَيَـْقتـُُلُهْم اْلُمْسِلُموَن َحتى َيْخَتِبَئ {:قَالَ 

يَا ُمْسِلُم، يَا َعْبَد اللِه، : َجِر َوالشَجِر، فـَيَـُقوُل اْلَحَجُر َأْو الشَجرُ اْليَـُهوِدي ِمْن َورَاِء اْلحَ 
ْلهُ  تـُ تَـَعاَل فَاقـْ رواه مسلم {. }ِإال اْلَغْرَقَد فَِإنُه ِمْن َشَجِر اْليَـُهودِ . َهَذا يـَُهوِدي َخْلِفي، فـَ

  .}شجر الغرقد: وللبخاري مثله دون لفظ

  1519 :رقمالحديث         

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ َكَذِلَك   - رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
يَـْقتـُُلُهْم اْلُمْسِلُموَن، َحتى {:قَالَ  َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى يـَُقاِتَل اْلُمْسِلُموَن اْليَـُهوَد، فـَ

يَـُقوُل اْلَحَجُر َأْو الشَجرُ َيْخَتِبَئ اْليَـ  يَا ُمْسِلُم، يَا : ُهوِدي ِمْن َورَاِء اْلَحَجِر َوالشَجِر، فـَ
تـُْلهُ  تَـَعاَل فَاقـْ رواه {. }ِإال اْلَغْرَقَد فَِإنُه ِمْن َشَجِر اْليَـُهودِ . َعْبَد اللِه، َهَذا يـَُهوِدي َخْلِفي، فـَ

  .}مسلم

  1520 :الحديث رقم        
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ُهَما -ُعَمرَ  اللِه ْبنِ  َعْبدِ  نْ عَ          َصلى اللُه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
تـَُقاتُِلُكْم اْليَـُهوُد فـَُتَسلطُوَن َعَلْيِهْم ثُم يـَُقوُل اْلَحَجُر يَا ُمْسِلُم َهَذا  {:يـَُقولُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ 

 ْلهُ يـَُهوِدي تـُ   .} رواه البخاري{ .}َورَاِئي فَاقـْ

  1521 :الحديث رقم        

   :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن اْبِن َحَوالَةَ         
بِالشاِم، َوُجْنٌد بِاْلَيَمِن، َوُجْنٌد  َسَيِصيُر اْألَْمُر ِإَلى َأْن َتُكونُوا ُجُنوًدا ُمَجنَدًة، ُجْندٌ {

َعَلْيَك بِالشاِم، : ِخْر ِيل يَا َرُسوَل اللِه ِإْن أَْدرَْكُت َذِلَك، فـََقالَ : ، قَاَل اْبُن َحَواَلةَ بِاْلِعَراقِ 
َها ِخيَرَتُه ِمْن ِعَباِدِه، فَأَ  َعَلْيُكْم فَِإنـَها ِخيَرُة اللِه ِمْن َأْرِضِه، َيْجَتِبي ِإلَيـْ ما ِإْن أَبـَْيُتْم فـَ
رواه أمحد وأبو داود {. }بَِيَمِنُكْم، َواْسُقوا ِمْن ُغُدرُِكْم، فَِإن اللَه تـَوَكَل ِلي بِالشاِم َوَأْهِلهِ 

  .}صحيح اجلامع ويف صحيح أيب داود ويف صحيح الرتغيب والرتهيب: واحلاكم واللفظ له، وصححه األلباين يف

  1522 :الحديث رقم        

ٌر اْنطَِلْق بَِنا ِإَىل ِذي ِخمْ : ْبِن نـَُفْريٍ َعْن اْهلُْدنَِة قَالَ  َعْن ُجبَـيـْرَ          َرِضَي اللُه  -َربٍ قَاَل ُجبَـيـْ
ٌر َعْن اْهلُْدنَِة -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النِيب  -َعْنهُ  َناُه َفَسأََلُه ُجبَـيـْ ، َفأَتـَيـْ

ْعُت َرُسوَل اللهِ : فـََقالَ  َسُتَصاِلُحوَن الروَم ُصْلًحا { :يـَُقولُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِ
تَـْغُزوَن أَ  ُتْم َوُهْم َعُدوا ِمْن َورَاِئُكْم، فـَتـُْنَصُروَن َوتـَْغَنُموَن َوَتْسَلُموَن، ثُم تـَْرِجُعوَن آِمًنا، فـَ نـْ

يَـُقولُ  يَـْرَفُع رَُجٌل ِمْن َأْهِل النْصَرانِيِة الصِليَب فـَ َغَلَب : َحتى تـَْنزُِلوا ِبَمْرٍج ِذي تـُُلوٍل، فـَ
يَـْغَضُب رَُجٌل ِمْن الْ  الصِليبُ  َيُدقُه، َفِعْنَد َذِلَك تـَْغِدُر الروُم، َوَتْجَمُع فـَ ُمْسِلِميَن فـَ
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صحيح اجلامع ويف صحيح أيب داود و : ، وصححه األلباين يفوابن ماجةأبو داود و  روه أمحد{. }لِْلَمْلَحَمةِ 
  . }املشكاة

  1523 :الحديث رقم        

       :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - النِيب  ن أَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َجَبلٍ  ُمَعاذَ  نْ عَ         
َوُخُروُج  ،َوَخَراُب يـَْثِرَب ُخُروُج اْلَمْلَحَمةِ  ،ُعْمَراُن بـَْيِت اْلَمْقِدِس َخَراُب يـَْثِربَ {

ْتُح ُقْسطَْنِطيِنيةَ  ْتُح اْلُقْسطَْنِطيِنيِة ُخُروُج الدجالِ  ،اْلَمْلَحَمِة فـَ ُمث َضَرَب بَِيِدِه َعَلى  ،َوفـَ
ثَُه أَْو َمْنِكِبِه ُمث قَالَ  هَفِخذِ  ِذي َحدَك َهاُهَنا :الَكَما أَن َهَذا َلَحق َك قَاِعدٌ  ،ِإنَأْو َكَما أَن. 

يف صحيح أيب داود ويف مشكاة املصابيح وصححه يف  نه األلباينوحسداود رواه أبو {. }يـَْعِين ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ 
  .}صحيح اجلامع

  1524 :الحديث رقم        

َها -َعاِئَشةَ  نْ عَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعَبَث َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
 ،اْلَعَجبُ  {:َصنَـْعَت َشْيًئا ِيف َمَناِمَك ملَْ َتُكْن تـَْفَعُلُه، فـََقالَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :فـَُقْلَنا ،ِيف َمَناِمهِ 

َحتى ِإَذا َكانُوا  ،ِإن نَاًسا ِمْن أُمِتي يـَُؤموَن بِاْلبَـْيِت ِبَرُجٍل ِمْن قـَُرْيٍش َقْد َلَجَأ بِاْلبَـْيتِ 
ِفيِهُم  .نـََعمْ  :قَالَ . ِإن الطرِيَق َقْد َجيَْمُع الناسَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :فـَُقْلَنا ،بِاْلبَـْيَداِء ُخِسَف ِبِهمْ 

 ،َوَيصـُْدُروَن َمصـَاِدَر شـَتى ،يـَْهِلُكـوَن َمْهَلًكا َواِحـًدا ،اْلُمْسَتْبِصُر َواْلَمْجُبوُر َواْبُن السِبيلِ 
َعثـُُهُم اللُه َعَلى نِياِتهِ    .}سلمرواه م{. }مْ يـَبـْ

  1525 :الحديث رقم        
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َدَخَل اْحلَاِرُث ْبُن َأِيب َربِيَعَة َوَعْبُد اللِه ْبُن َصْفَواَن  :اللِه اْبِن اْلِقْبِطيِة قَالَ  َعْن ُعبَـْيدَ         
َها -َوأَنَا َمَعُهَما َعَلى أُم َسَلَمَة أُم اْلُمْؤِمِننيَ  َفَسَأَالَها َعِن اْجلَْيِش الِذي  - َرِضَي اللُه َعنـْ

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َرُسوُل اللهِ قَاَل : وََكاَن َذِلَك ِيف أَياِم اْبِن الزبـَْريِ، فـََقاَلتْ  ،ُخيَْسُف ِبهِ 
َعُث ِإلَْيِه بـَْعثٌ { :- َوَسلمَ  يُبـْ فَِإَذا َكانُوا بِبَـْيَداَء ِمَن اْألَْرِض ُخِسَف  ،يـَُعوُذ َعاِئٌذ بِاْلبَـْيِت فـَ
َوَلِكنُه  ،ُيْخَسُف ِبِه َمَعُهمْ  :َفَكْيَف ِمبَْن َكاَن َكارًِها ؟ قَالَ  ،يَا َرُسوَل اللهِ  :فـَُقْلتُ  ،ِبِهمْ 

َعُث يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى نِيِتهِ  فـََلِقيُت أَبَا َجْعَفٍر : ِديَنِة، قَالَ ِهَي بـَْيَداُء اْلمَ : َوقَاَل أَبُو َجْعَفرٍ . يـُبـْ
َا قَاَلْت بِبَـْيَداَء ِمَن اْألَْرضِ  :فـَُقْلتُ  َها ِإمنَها لَبَـْيَداءُ   :فـََقـاَل أَبُو َجْعَفرٍ  ،ِإنـِه إِنـَوالل َكال

  .}رواه مسلم{. }اْلَمِديَنةِ 

  1526 :الحديث رقم        

َها -َحْفَصة نْ عَ                      :يـَُقولُ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أَنـَها مسََِعِت النِيب  - َرِضَي اللُه َعنـْ
ُيْخَسُف  ،َحتى ِإَذا َكانُوا بِبَـْيَداَء ِمَن اْألَْرضِ  ،لَيَـُؤمن َهَذا اْلبَـْيَت َجْيٌش يـَْغُزونَهُ {

َقى ِإال الشرِيُد الِذي ُيْخِبُر  ،َويـَُناِدي َأوُلُهْم آِخَرُهمْ  ،بَِأْوَسِطِهمْ  ثُم ُيْخَسُف ِبِهْم َفَال يـَبـْ
ُهمْ     .}رواه مسلم{. }َعنـْ

  1527: الحديث رقم        

َها -َعْن َحْفَصةَ          -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك أَنـَها مسََِعِت النِيب   -َرِضَي اللُه َعنـْ
ةٌ { :يـَُقولُ  شٌ يْ جَ  مْ هِ يْ لَ إِ  جُ رُ خْ يَ ، فَـ يـَُعوُذ اْلبَـْيَت قـَْوٌم لَْيَسْت َلُهْم َمنَـَعٌة َوَال َعَدٌد َوَال ُعد، 

  .}رواه مسلم{ .}ِض ُخِسَف ِبِهْم فَِإَذا َكانُوا بِبَـْيَداَء ِمَن اْألَرْ 
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  1528 :الحديث رقم        

ال  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
َيْخُرُج ِإلَيُهم َجْيٌش ِمَن اْلَمِديَنِة . تقوُم الّساعُة حّتى تـَْنِزَل الّروُم بِاَألْعَماِق، أو ِبَداِبقٍ  فـَ

نَـَنا وبـَْيَن اّلذين ُسُبوا : ِمن ِخَياِر َأْهِل األرض يومئٍذ؛ فإذا َتَصاَدُفوا، قالِت الّرومُ  َخلوا بـَيـْ
يَـُقوُل اْلُمسْ : ِمنا نـَُقاتـُُلُهم َنُكم وبـَْيَن ِإْخَوانَِنا، فـَيـَُقاتُِلوَنهم: ِلُمونفـَ . ال واهللا، ال ُنَخلي بـَيـْ

َهزِم ثـُُلٌث ال يـَُتوُب اُهللا َعَلْيِهْم أَبداً، ويـُْقَتُل ثـُلُثـُُهم َأْفَضُل الشَهَداء عِ  يَـنـْ ، ويـَْفَتُح اهللاِ  دَ نْ فـَ
َنَما ُهم يـَْقَتِسُمون اْلَغَناِئَم، َقد الثـُلُث، ال يـُْفتَـُنون أبداً، فـَيَـْفِتُحون ُقْسطَْنطِ  بَـيـْ ْيِنيَة، فـَ

إّن اْلَمسيَح َقد َخاَلَفُكْم ِفي َأْهِليُكْم : ِإْذ َصاَح فيهم الشْيطَان.َعلُقوا ُسُيوفـَُهم بِالزيـُُتون
َيْخُرُجون؛ وذلك بَاِطلٌ  ِقَتاِل، ُيَسووَن ا ُهْم يُِعدوَن لِلْ مَ نَ فببْـ فَِإَذا جاءوا الشاَم َخَرَج،  .فـَ

نَـَزَل ِعيسى بن مريم فأّمهم فإذا رآه عدو اهللا، َذاَب . الصُفوَف، ِإْذ أُِقيَمِت الّصالُة؛ فـَ
. ولكن يـَْقتله اهللا بَِيِدهِ . كما َيُذوُب اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء، فلو تركه الْنَذاَب حّتى يـَْهِلكَ 

  .}مرواه مسل{. }فـَُيرِيهم َدَمُه ِفي ِحْربَِته

  1529 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك َأن َرُسوَل اللهِ   - رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َها ِفي اْلَبْحرِ {:قَالَ  َها ِفي اْلبَـر َوَجاِنٌب ِمنـْ نـََعْم يَا : ؟ قَالُوا َسِمْعُتْم ِبَمِديَنٍة َجاِنٌب ِمنـْ

ُعوَن أَْلًفا ِمْن بَِني ِإْسَحاَق، فَِإَذا : َرُسوَل اللِه، قَالَ  َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى يـَْغُزَوَها َسبـْ
َلْم يـَُقاتُِلوا ِبِسَالٍح َوَلْم يـَْرُموا ِبَسْهمٍ   َأْكبَـُر، َال إَِلَه ِإال اللُه، َواللهُ : ، قَاُلواَجاُءوَها نـََزُلوا، فـَ

َها َيْسُقُط َأَحُد َجانِبَـيـْ َال : ثُم يـَُقوُلوا الثانَِيةَ  الِذي ِيف اْلَبْحِر،: َال أَْعَلُمُه ِإال قَالَ : ، قَاَل ثـَْورٌ فـَ
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َه ِإال اللُه َواللُه َال ِإلَ : ِإَلَه ِإال اللُه َواللُه َأْكبَـُر، فـََيْسُقُط َجانِبـَُها اْآلَخُر، ثُم يـَُقوُلوا الثالَِثةَ 
َنَما ُهْم يـَْقَتِسُموَن اْلَمَغاِنَم، ِإْذ َجاَءُهُم  يَـْغَنُموا، فـَبَـيـْ َيْدُخُلوَها، فـَ َأْكبَـُر، فـَيـَُفرُج َلُهْم فـَ

رُُكوَن ُكل َشْيٍء َويـَْرِجُعونَ : الصرِيُخ فـََقالَ  َيتـْ   .}رواه مسلم{ .}ِإن الدجاَل َقْد َخَرَج، فـَ

  1530 :الحديث رقم        

َهاَجْت رِيٌح َمحْرَاُء بِاْلُكوَفِة، َفَجاَء َرُجٌل لَْيَس َلُه ِهجريَى، : ْبِن َجابٍِر قَالَ  َعْن ُأَسْيدَ         
ِإن   :َقالَ وََكاَن َعْبُد اللِه ُمتِكًئا َفَجَلَس، فَـ : قَالَ ! َأَال يَا َعْبَد اللِه ْبَن َمْسُعوٍد، َجاَءِت الساَعةُ 

َرُسوِل  ىلَ إِ  يثَ دِ احلَْ  عُ فَ رْ يَـ  وَ هُ الساَعَة َال تـَُقوُم َحىت َال يـُْقَسَم ِمريَاٌث َوَال يـُْفرََح ِبَغِنيَمٍة، َوقَاَل وَ 
ْسَالِم، َوَيْجَمُع َلُهْم َأْهُل {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ  َعُدو َيْجَمُعوَن ِألَْهِل اْإلِ

ْسَالِم، َوَنحى بَِيِدِه َنْحَو الشاِم،  نـََعْم، فـََيُكوُن ِعْنَد َذاُكُم  :الروَم تـَْعِين؟ قَالَ  :قـُْلتُ اْإلِ
َيْشَتِرُط اْلُمْسِلُموَن ُشْرطًَة لِْلمَ  يَـْقَتِتُلوَن اْلِقَتاِل ِردٌة َشِديَدٌة، فـَ ْوِت َال تـَْرِجُع ِإال َغالَِبًة، فـَ

 ْرطَُة، ُثمُر َغاِلٍب، َوتـَْفَنى الش َيِفيُء َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ُكل َغيـْ نَـُهُم اللْيُل، فـَ َحتى َيْحُجَز بـَيـْ
َيِفيُء َيْشَتِرُط اْلُمْسِلُموَن ُشْرطًَة لِْلَمْوِت َال تـَْرِجُع ِإال َغالَِبًة، فـَيَـقْ  َتِتُلوَن َحتى يُْمُسوا، فـَ

ُر َغاِلٍب، َوتـَْفَنى الشْرطَةُ  فَِإَذا َكاَن اْليَـْوُم الراِبُع، نـََهَد ِإلَْيِهْم ُجْنُد , َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ُكل َغيـْ
يَـْقَتِتُلوَن َمْقتَـَلًة  بـََرَة َعَلْيِهْم، فـَ ُه الدَيْجَعُل الل ْسَالِم، فـَ َال يـَُرى  :ِإما قَالَ . َعِظيَمةً َأْهِل اْإلِ

َر لََيُمر ِبَجْنَباِتِهْم َما ُيَخلُفُهْم َحتى َيِخر َميًتا،  :أَْو قَالَ ِمثْـُلَها،  َلْم يـَُر ِمثْـُلَها، َحتى ِإن الطيـْ
 ُهْم ِإال َيتَـَعاد بـَُنو اْألَِب، َكانُوا ِماَئًة َفَال َيِجُدونَُه، بَِقَي ِمنـْ الرُجُل اْلَواِحُد، فَِبَأي َغِنيَمٍة  فـَ

َنَما ُهْم َكَذِلَك؛ ِإْذ َسِمُعوا بَِبْأٍس ُهَو َأْكبَـُر ِمْن َذِلَك،  يـَْفَرُح، َأْو بَِأي ِميَراٍث يـَُقاِسُم، فـَبَـيـْ
ي أَْيِديِهْم فـََرَفُضوا َما فِ . ِإْذ َجاَءُهُم الصرِيُخ َأن الدجاَل َقْد ُخلَف ِفي َذرَارِيِهمْ 
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َعُثوَن َعَشَرَة فـََواِرَس طَِليَعةً  َيبـْ ِإني  :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  .َويـُْقِبُلوَن، فـَ
ُر فـََواِرَس َعَلى َظْهِر اْألَ  ،َألَْعِرُف َأْسَماَءُهْم، َوَأْسَماَء آبَاِئِهْم، َوأَْلَواَن ُخُيوِلِهمْ  ْرِض ُهْم َخيـْ

  .}رواه مسلم{ .}ُهْم ِمْن َخْيِر فـََواِرَس َعَلى َظْهِر اْألَْرِض يـَْوَمِئذٍ : َأْو قَالَ 

  1531 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َكاَن َرُسوُل اللهِ   :قالَ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  - ريعَ شْ ى اْألَ وسَ يب مُ أَ  نْ عَ         
ثـَُنا - َوَسلمَ  اَعِة اْلَهْرجَ  {:ُحيَدبـَْيَن َيَدْي الس اْلَكِذُب َواْلَقْتلُ  :َوَما اْهلَرُْج ؟ قَال: ِقيلَ . َأن .
ْتُل بـَْعِضُكْم بـَْعًضا، : قَالَ  َأْكثـََر ِمما نـَْقُتُل اْآلَن ؟: قَاُلوا ِإنُه لَْيَس ِبَقْتِلُكْم اْلُكفاَر، َوَلِكنُه قـَ

ُسْبَحاَن اللِه، : قَاُلوا. رَُه، َويـَْقُتَل َأَخاُه، َويـَْقُتَل َعمُه، َويـَْقُتَل اْبَن َعمهِ َحتى يـَْقُتَل الرُجُل َجا
َال، ِإال أَنُه يـَْنزُِع ُعُقوَل َأْهِل َذاَك الزَماِن، َحتى َيْحَسَب َأَحدُُكْم أَنُه  :َوَمَعَنا ُعُقولَُنا ؟ قالَ 

رواه أمحد وصححه احملققون يف طبعة مؤسسة الرسالة، وصححه الشيخ {. }ْيءٍ َعَلى َشْيٍء َولَْيَس َعَلى شَ 
   .}السلسلة الصحيحة :األلباين يف

  1532 :الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشةَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَاَلتْ  -رِضَي اُهللا َعنـْ
ُت َواْلُعزىَال {:يـَُقولُ  ى تـُْعَبَد الالَهاُر َحتْيُل َوالنـِه، ِإْن  : ، فـَُقْلتُ َيْذَهُب الليَا َرُسوَل الل

ُهَو الِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحق لُِيْظِهَرُه َعَلى : ُكْنُت َألَُظن ِحَني أَنـَْزَل اللهُ 
يِن ُكلِه َوَلْو َكرِهَ  ا، قَالَ  ،-}33. التوبة{- اْلُمْشرُِكونَ  الدَذِلَك تَام ُه َسَيُكوُن ِمْن َذِلَك : َأنِإن
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ْلِبِه ِمثْـَقاُل َحبِة َخْرَدٍل ِمنْ  َعُث اللُه رِيًحا طَيَبًة فـَتَـَوفى ُكل َمْن ِفي قـَ  َما َشاَء اللُه، ثُم يـَبـْ
َر  َقى َمْن َال َخيـْ َيبـْ يَـْرِجُعوَن ِإَلى ِديِن آبَاِئِهمْ ِإيَماٍن، فـَ   .}رواه مسلم{. }ِفيِه، فـَ

  1533 :الحديث رقم        

    :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوِل اللهِ  َعنْ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َعُث رِيًحا ِمَن اْلَيَمِن أَْلَينَ { ْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍة ِمْن  ِإن اللَه يـَبـْ ِمَن اْلَحرِيِر، ال َتدَُع َأَحًدا ِفي قـَ

َبَضْتهُ    .}رواه مسلم{ .}ِإيَماٍن ِإال قـَ

  1534 :الحديث رقم        

ُكْنُت ِعْنَد َمْسَلَمَة ْبِن ُخمَلٍد، َوِعْنَدُه َعْبُد : ِمشَاَسَة اْلَمْهرِي قَالَ  الرْمحَِن ْبنِ  َعْبدِ َعْن         
َال تـَُقوُم الساَعُة ِإال َعَلى : فـََقاَل َعْبُد اللهِ  - رِضَي اُهللا َعنـُْهما -اْلَعاصِ اللِه ْبُن َعْمرِو ْبِن 

َنَما ُهْم . ِهِليِة، َال َيْدُعوَن اللَه ِبَشْيٍء ِإال َردُه َعَلْيِهمْ ِشرَاِر اْخلَْلِق، ُهْم َشر ِمْن أَْهِل اْجلَا فـَبَـيـْ
َبَل ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر فـََقاَل َلُه َمْسَلَمةُ  يَا ُعْقَبُة، اْمسَْع َما يـَُقوُل َعْبُد اللِه، فـََقاَل : َعَلى َذِلَك أَقـْ

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -، َوأَما أَنَا َفَسِمْعُت َرُسوَل اللهِ ُهَو أَْعَلمُ : -رِضَي اُهللا َعْنهُ  - ُعْقَبةُ 
َال تـََزاُل ِعَصابٌَة ِمْن أُمِتي يـَُقاتُِلوَن َعَلى َأْمِر اللِه قَاِهرِيَن ِلَعُدوِهْم، َال َيُضرُهْم  {:يـَُقولُ 

َعُث اللُه  َأَجْل، : ، فـََقاَل َعْبُد اللهِ َعَلى َذِلكَ  َمْن َخاَلَفُهْم َحتى تَْأتِيَـُهُم الساَعُة َوُهمْ  ثُم يـَبـْ
ْلِبِه ِمثْـَقاُل َحبٍة ِمَن  ُرُك نـَْفًسا ِفي قـَ رِيًحا َكرِيِح اْلِمْسِك َمسَها َمس اْلَحرِيِر، َفَال تـَتـْ

َقى ِشَراُر الناِس َعَلْيِهْم  َبَضْتُه، ثُم يـَبـْ يَماِن ِإال قـَ   .}رواه مسلم{. }تـَُقوُم الساَعُة اْإلِ

  1535 :الحديث رقم        
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ِمَن {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  - سَ نَ أَ  نْ عَ         
َبًال فـَيـَُقالُ  َلتَـْيِن، َوَأْن : اْقِتَراِب الساَعِة َأْن يـَُرى اْلِهَالُل قـَ  .}تُتخَذ الَمَساِجُد طُُرقاً لَِليـْ

  .}صحيح اجلامع: رواه الطرباين يف األوسط، وحسنه األلباين يف{

  1536 :الحديث رقم        

       :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ ابْ  نِ عَ         
صحيح : رواه الطرباين يف الكبري، وصححه األلباين يف{. }الساَعِة انِتَفاُخ األِهلةِ ِمن اْقِتراِب {

  .}اجلامع

  1537 :الحديث رقم        

َال { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -رِضَي اهللاُ َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
رواه {. }َحتى يـَْرِجَع نَاٌس ِمَن أُمِتي ِإَلى َأْوثَاٍن يـَْعُبُدونـََها ِمْن ُدوِن اللهِ  تـَُقوُم الساَعةُ 

   .}مسلم

  1538 :الحديث رقم        

َال { :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن ثـَْوبَانَ         
َوِإَذا  ،َوَحتى يـَْعُبُدوا اْألَْوثَانَ  ،الساَعُة َحتى تـَْلَحَق قـََباِئُل ِمْن أُمِتي بِاْلُمْشرِِكينَ تـَُقوُم 

ُهْم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ  أبو داود وابن ماجه، وصححه  رواه{.}ُوِضَع السْيُف ِفي أُمِتي َلْم يـُْرَفْع َعنـْ
  .}األلباين يف صحيح ابن ماجه

  1539 :الحديث رقم        
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           :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  - ُهَريـَْرةَ َعْن َأِيب         
َوُذو اخلََلَصِة  .َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى َتْضَطِرَب أَلََياُت ِنَساِء َدْوٍس َعَلى ِذي الَخَلَصةِ {

  .}البخاري ومسلمرواه { .}طَاِغَيُة َدْوٍس الِيت َكانُوا يـَْعُبُدوَن ِيف اجلَاِهِليةِ 

  

  اهَ اتُـ مَ َال عَ وَ  ىرَ بْـ كُ الْ  ةِ اعَ الس  اطُ رَ شْ أَ 
  ىيسَ عِ  ولُ زُ نُـ وَ  ،ي دِ هْ مَ الْ  ورُ هُ ظُ 

  .-مُ َال الس  َماهِ يْ لَ عَ  -
  

ْبَل َمْوتِِه َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن  :قال تعاىل         َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإال لَيـُْؤِمَنن ِبِه قـَ
  .}سورة النساء{ )159(َعَلْيِهْم َشِهيًدا 

َعْمَنا َعَلْيِه َوَجَعْلَناُه َمَثًال لَِبِني ِإْسَرائِيَل  :قال تعاىلو          َوَلْو  )59(ِإْن ُهَو ِإال َعْبٌد أَنـْ
َوِإنُه َلِعْلٌم لِلساَعِة َفَال َتْمتَـُرن ِبَها  )60(َنَشاُء َلَجَعْلَنا ِمْنُكْم َمَالِئَكًة ِفي اْألَْرِض َيْخُلُفوَن 

نُكُم الشْيطَاُن ِإنُه َلُكْم َعُدو ُمِبيٌن  )61(َواتِبُعوِن َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم  62(َوَال َيُصد( 
 ِذي َتْخَتِلُفوَن َوَلمَن َلُكْم بـَْعَض الَناِت قَاَل َقْد ِجْئُتُكْم بِاْلِحْكَمِة َوِألُبـَيا َجاَء ِعيَسى بِاْلبَـيـ

  .}سورة الزخرف{) 63(ِفيِه فَاتـُقوا اللَه َوَأِطيُعوِن 
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ِإَلي َوُمَطهُرَك ِمَن الِذيَن   ِإْذ قَاَل اللُه يَا ِعيَسى ِإني ُمتَـَوفيَك َورَاِفُعكَ  :وقال تعاىل        
َكَفُروا َوَجاِعُل الِذيَن اتـبَـُعوَك فـَْوَق الِذيَن َكَفُروا ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة ثُم ِإَلي َمْرِجُعُكْم 

َنُكْم ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن    .}سورة آل عمران{) 55(فََأْحُكُم بـَيـْ

تَـُلوُه  :تعاىلوقال          َوقـَْوِلِهْم ِإنا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اللِه َوَما قـَ
َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَه َلُهْم َوِإن الِذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشك ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم 

 )158(َبْل رَفـََعُه اللُه ِإلَْيِه وََكاَن اللُه َعزِيًزا َحِكيًما  )157(قـَتَـُلوُه يَِقيًنا  ِإال اتـَباَع الظن َوَما
  .}سورة النساء{

  1540 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -رِضَي اُهللا َعْنهُ  -ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
َيا َحتى َيْمِلَك اْلَعَرَب رَُجٌل ِمْن َأْهِل بـَْيِتي يـَُواِطُئ اْسُمُه اْسِمي{ :قَالَ  نـْ َال َتْذَهُب الد{ .

  . }أللباين وأمحد شاكروصححه ا. حديث حسن صحيح: ورواه الرتمذي وقال: رواه أمحد وأبو داود{

  1541 :الحديث رقم        

َلْو { :َقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  -ِضَي اهللاُ َعْنهُ رَ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َيا ِإال يـَْوٌم َلَطوَل اللُه َذِلَك اْليَـْوَم َحتى  نـْ ىَلْم يـَْبَق ِمَن الدَعَث ِفيِه رَُجًال ِمن ِمْن : َأوْ  -يـَبـْ

يـَُواِطُئ اْسُمُه اْسِمى، َواْسُم أَبِيِه اْسَم أَِبى، َيْمُأل اَألْرَض ِقْسطًا َوَعْدًال، َكَما  -َأْهِل بـَْيِتى
  .}حديث حسن صحيح: يف صحيح أيب داود األلباين قالو  والطرباين، رواه أبو داود{. }ُمِلَئْت ظُْلًما َوَجْورًا

  1542 :الحديث رقم        
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        :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  َعْن أَبِيهِ  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قـُرةَ         
 ،لَُتْمَألن اَألْرُض َجْورًا َوظُْلًما، فَِإَذا ُمِلَئْت َجْورًا َوظُْلًما بـََعَث اللُه رَُجال اْسُمُه اْسِمي {

، وقال األلباين يف بو نعيمأرواه البزار والطرباين و { .}َيْمَلُؤَها ِقْسطًا َوَعْدال َكَما ُمِلَئْت َجْورًا َوظُْلًما
  .}مبجموع طرقهصحيح : السلسلة الصحيحة

  1543 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ  - ِضَي اُهللا َعْنهُ رَ  -يّ رِ دْ اخلُ  يدٍ عِ يب سَ أَ  نْ عَ         
رَُجًال ِمني، اْسُمُه لَُتْمَألَن اْألَْرُض َجْورًا َوظُْلًما، فَِإَذا ُمِلَئْت َجْورًا َوظُْلًما بـََعَث اُهللا {:قَالَ 

اْسِمي، َواْسُم أَبِيِه اْسُم أَِبي، َيْمَلُؤَها َعْدًال َوِقْسطًا، َكَما ُمِلَئْت َجْورًا َوظُْلًما، َفَال َتْمَنُع 
ًعا َأْو ثََمانِيً  ا َأْو السَماُء َشْيًئا ِمْن َقْطرَِها، َوَال اْألَْرُض َشْيًئا ِمْن نـََباتَِها، يـَْلَبُث ِفيُكْم َسبـْ

وصححه األلباين يف . رواه الطرباين والبزار والرتمذي وابن حبّان وابن ماجة واحلاكم بسند صحيح{ .}ِتْسًعا
  .}السلسلة الصحيحة وغريها

  1544 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َكَذِلَك َعْن َرُسوِل اللهِ   - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأيب َسِعيٍد اخلُْدرِيّ         
َهةِ  ،اْلَمْهِدي ِمّني{:قَالَ  - َوَسلمَ  َنى اْألَْنفِ  ،َأْجَلى اْلَجبـْ  ،َيْمأل األْرَض ِقْسطًا َوَعْدال ،َأقـْ

رواه أبو داود واحلاكم، وحسنه األلباين يف صحيح {. }ِلُك َسْبَع ِسِنينَيمْ  ،َكَما ُمِلَئْت َجْورًا َوظُْلًما
 . }اجلامع

  1545 :الحديث رقم        
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 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوَل اللهِ  تُ عْ مسَِ : تْ الَ قَ  -َرِضَي اهللاُ َعْنها - ةَ مَ لَ سَ  م أُ  نْ عَ         
 . }رواه أبو داود وابن ماجه وصححه األلباين{. }ةمَ اطِ فَ  دِ لَ وَ  نْ تي، مِ رَ تْـ عِ  نْ مِ  اْلَمْهِدي  {:ولُ قُ يَـ 

  1546 :الحديث رقم        

          :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ي لِ عَ  نْ عَ         
َلةٍ اْلَمْهِدي ِمنا َأْهَل اْلبَـْيِت، { رواه أمحد وابن ماجه، وصححه أمحد شاكر {. }ُيْصِلُحُه اُهللا ِفي لَيـْ

  .}واأللباين

  1547 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ  - َرِضَي اللَرُسوَل الل ُه َعَلْيِه َوَآلِِه  - َأنى اللَصل
ِفي آِخِر أُمِتي اْلَمْهِدي، َيْسِقيِه اللُه اْلَغْيَث، َوُتْخِرُج اَألْرُض َيْخُرُج  {:قَالَ  - َوَسلمَ 

ًعا َأْو َثَمانًِيا . نـََباتـََها، َويـُْعِطي اْلَماَل ِصَحاًحا، َوَتْكثـُُر اْلَماِشَيُة، َوتـَْعُظُم األُمُة، يَِعيُش َسبـْ
: وقال عنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحةرواه احلاكم وصححه، ووافقه الذهيب، {  }يـَْعِين ِحَجًجا

  .}هذا سند صحيح رجاله ثقات

  1548 :الحديث رقم        

 َوَآلِهِ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى - اللهِ  َرُسولَ  َأن  - َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  -اْخلُْدرِي  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ         
 اَألْرضُ  َوُتْخِرجُ  اْلَغْيَث، اللهُ  َيْسِقيهِ  اْلَمْهِدي، أُمِتي آِخرِ  ِفي َيْخُرجُ {:قَالَ  - َوَسلمَ 

ًعا يَِعيشُ  األُمُة، َوتـَْعُظمُ  اْلَماِشَيُة، َوَتْكثـُرُ  ِصَحاًحا، اْلَمالَ  َويـُْعِطي نـََباتـََها،  َأوْ  َسبـْ
       .}واأللباين الذهيب ووافقه ،وصححه احلاكم  رواه{. }َثَمانًِيا
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  1549 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيّ  َعْن         
َعَث ِفيِه رَُجال { :قَالَ  َيا إال يـَْوٌم َلَطوَل اللُه َذِلَك اْليَـْوَم َحتى يـَبـْ نـْ يَلْو َلْم يـَْبَق ِمْن الدِمن، 
َيْمأل األْرَض ِقْسطًا َوَعْدال   ،َواْسُم أَبِيِه اْسم أَِبي ،ِمْن َأْهِل بـَْيِتي يـَُواِطُئ اْسُمُه اْسِمي َأوْ 

حسن : لباين يف صحيح سنن أيب داودواه أبو داود والطرباين، وقال األر {. }َكَما ُمِلَئْت ظُْلًما َوَجْورًا
  .}صحيح

  1550 :الحديث رقم        

َيُكوُن  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رَ ابِ جَ  َعْن         
ُه َعَدداً  ِتي َخِليَفٌة، َيْحثي اْلَماَل َحثْـًوا ، َال يـَُعدرواه مسلم{ .}ِفي آِخِر أُم{.  

  1551 :الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َسِعيٍد اْخلُْدرِي  َعْن َأِيب         
َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى ُتْمَألَ اْألَْرُض ظُْلًما َوَجْورًا َوُعْدَوانًا، ثُم َيْخُرُج ِمْن َأْهِل {:- َوَسلمَ 

صححه على شرط رواه احلاكم و { .}ًال، َكَما ُمِلَئْت ظُْلًما َوُعْدَوانًابـَْيِتي َمْن يَْمَلؤَها ِقْسطًا َوَعدْ 
  .}وهو كما قاال :السلسلة الصحيحة الشيخني ووافقه الذهيب، وقال األلباين يف

  1552 :الحديث رقم        

 :قَالَ  -اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى  -َكَذِلَك َأن َرُسوَل اللهِ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرَ         
يَـُقوُل َأِميُرُهُم اْلَمْهِدي{ يَـُقولُ . تـََعاَل َصل بَِنا: يـَْنِزُل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم، فـَ ال ِإن : فـَ
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لباين رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين، وقال األ{. }بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض أَُمَراُء، َتْكرَِمَة اللِه َهِذِه األُمةَ 
  .}اسناده جيد رواته ثقات: يف سلسلة األحاديث الصحيحة

  1553: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيهِ : قَالَ  -َرِضَي اللى اُهللا َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللَصل
َعُث ِفي أُمِتي َعَلى اْخِتالٍف ِمْن الناِس َوزَالِزلَ  ،أَُبشرُُكْم بِاْلَمْهِديّ { :- َوَسلمَ  فـََيْمأل  ،يـُبـْ

يـَْرَضى َعْنُه َساِكُن السَماِء َوَساِكُن  ،َكَما ُمِلَئْت َجْورًا َوظُْلًما  ،األْرَض ِقْسطًا َوَعْدال
ثقات رجال مسلم، غري رجاله : قال األلباين يف السلسلة الصحيحة{. }يـَْقِسُم اْلَماَل ِصَحاًحا ،األْرضِ 

  .}العالء بن بشري وهو جمهول، لكن قد توبع على بعضه

  1554: الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قَالَ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ         
َعُم َيُكوُن ِفي أُمِتي اْلَمْهِدي،  {:- َوَسلمَ  َثَماٍن، َوِإال فَِتْسٌع، تـَنـْ ِإْن َقصَر َفَسْبٌع، َوِإال فـَ

َعُموا ِمثـََلَها، تـُْرَسُل السَماُء َعَلْيِهْم ِمْدرَارًا، َوَال َتدِخُر اْألَْرُض  أُمِتي ِفيَها نِْعَمًة َلْم يـَنـْ
: يَا َمْهِدي، َأْعِطِني فـَيَـُقولُ : ُقولُ ِبَشْيٍء ِمَن النَباِت َواْلَماُل ُكُدوٌس، يـَُقوُم الرُجُل يَـ 

   .}رواه ابن ماجة والبزاُر والطرباين، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجة{ . }ُخذ

  1555: الحديث رقم        

        :قَالَ  -َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -َكَذِلَك َأن َرُسوَل اللهِ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرَ         
يَـُقوُل َأِميُرُهُم اْلَمْهِدي{ يَـُقولُ . تـََعاَل َصل بَِنا: يـَْنِزُل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم، فـَ ال ِإن : فـَ
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رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين، وقال األلباين {. }بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض أَُمَراُء، َتْكرَِمَة اللِه َهِذِه األُمةَ 
  .}اسناده جيد رواته ثقات: لسلة األحاديث الصحيحةيف س

  1556: الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قَالَ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ         
َعُم  َيُكوُن ِفي أُمِتي اْلَمْهِدي، ِإْن َقصَر َفَسْبٌع، {:- َوَسلمَ  َثَماٍن، َوِإال فَِتْسٌع، تـَنـْ َوِإال فـَ

َعُموا ِمثـََلَها، تـُْرَسُل السَماُء َعَلْيِهْم ِمْدرَارًا، َوَال َتدِخُر اْألَْرُض  أُمِتي ِفيَها نِْعَمًة َلْم يـَنـْ
: َأْعِطِني فـَيَـُقولُ  يَا َمْهِدي،: ِبَشْيٍء ِمَن النَباِت َواْلَماُل ُكُدوٌس، يـَُقوُم الرُجُل يـَُقولُ 

   .}رواه ابن ماجة والبزاُر والطرباين، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجة{ . }ُخذ

  1557: الحديث رقم        

      :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َكَذِلَك َأن َرُسوَل اللهِ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َجابِرَ         
يَـُقوُل َأِميُرُهُم اْلَمْهِدي{ يَـُقولُ . تـََعاَل َصل بَِنا: يـَْنِزُل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم، فـَ ال ِإن : فـَ

رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين، وقال األلباين {. }بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض أَُمَراُء، َتْكرَِمَة اللِه َهِذِه األُمةَ 
  .}اده جيد رواته ثقاتاسن: يف سلسلة األحاديث الصحيحة

  1558: الحديث رقم        

          :-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َعُم أُمِتي ِفيَها  { َثَماٍن، َوِإال فَِتْسٌع، تـَنـْ َيُكوُن ِفي أُمِتي اْلَمْهِدي، ِإْن َقصَر َفَسْبٌع، َوِإال فـَ

َعُموا ِمثـََلَها، تـُْرَسُل السَماُء َعَلْيِهْم ِمْدرَارًا، َوَال َتدِخُر اْألَْرُض ِبَشْيٍء ِمَن  نِْعَمًة َلْم يـَنـْ
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يَـُقولُ : َماُل ُكُدوٌس، يـَُقوُم الرُجُل يـَُقولُ النَباِت َوالْ  رواه ابن { . }ُخذ: يَا َمْهِدي، َأْعِطِني فـَ
   .}ماجة والبزاُر والطرباين، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجة

  1559: الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ رَ يْـ رَ يب هُ أَ  نْ عَ         
األَنِْبَياُء ِإْخَوٌة لَِعالٍت، أُمَهاتـُُهْم َشتى َوِدينـُُهْم َواِحٌد، َوأَنَا َأْوَلى الناِس ِبِعيَسى {:- َوَسلمَ 

َنُه نَِبي، َوُهَو َخِليَفِتي َعَلى  أُمِتي، َوُهَو نَاِزٌل، فَِإَذا اْبِن َمْرَيَم؛ ألَنُه َلْم َيُكْن بـَْيِني َوبـَيـْ
ُتُموُه فَاْعرُِفوُه، فَِإنُه رَُجٌل َمْربُوٌع َيْضِرُب ِإَلى اْلبَـَياِض َواْلُحْمَرِة، َيَكاُد رَْأُسُه يـَْقطُُر َوإِ  ْن رَأَيـْ

يَر، َويُِفيُض اْلَماَل، َلْم ُيِصْبُه بـََلٌل، َيْمِشي بـَْيَن ُمَمصَرتـَْيِن، َيُدق الصِليَب، َويـَْقُتُل اْلِخْنزِ 
َوَيَضُع اْلِجْزيََة، َويـَُقاِتُل َعَلى اِإلْسالِم َحتى تـَْهِلَك ِفي زََمانِِه اْلِمَلُل ُكلَها، َوتـََقَع اَألَمَنُة 

ئَاُب َمَع اْلَغَنِم، وَ  ُموُر َمَع اْلبَـَقِر، َوالذيَـْرَعى اِإلِبُل َمَع اُألُسوِد، َوالن يـَْلَعَب ِفي اَألْرِض، فـَ
َياُن بِاْلَحياِت َفال َيُضرُهْم َشْيًئا، فـَيَـْلَبُث ِفي اَألْرِض َأْربَِعيَن َسَنًة، ثُم يـُتَـَوفى  الصبـْ

رواه أمحد وابو داود وابن حبان يف صحيحه، وصححه األلباين يف صحيح { .}فـَُيَصلي َعَلْيِه اْلُمْؤِمُنونَ 
  .}اجلامع

  1560 :الحديث رقم        

ُهَما - رَ مَ عُ  نِ بْ ا نْ عَ           :- َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َلَة ِعْنَد اْلَكْعَبِة، فـََرأَْيُت رَُجًال آَدَم، َكَأْحَسِن َما أَْنَت رَاٍء ِمْن ُأْدِم الرَجاِل، لَُه  { َأرَاِني الليـْ

َلَها َفِهَي تـَْقطُُر َماًء، ُمتِكًئا َعَلى رَُجَلْيِن، َأْو  َمِم، َقْد رَجٌة َكَأْحَسِن َما أَْنَت رَاٍء ِمَن اللُلم
َهَذا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم، : َمْن َهَذا ؟ ِقيلَ : َواِتِق رَُجَلْيِن، َيطُوُف بِاْلَكْعَبِة، َفَسأَْلتُ َعَلى عَ 
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َكأَنـَها ِعَنَبٌة طَاِفَيٌة، َفَسأَْلُت َمْن َهَذا . ثُم ِإَذا أَنَا بـَْرَجٍل َجْعٍد َقَطٍط، َأْعَوِر اْلَعْيِن اْلُيْمَنى
رواه مالك يف املوطأ وأخرجه مسلم كذلك يف حديث طويل يف {. }اْلَمِسيُح الدجالَهَذا : ؟ َفِقيَل ِلي

  .}الفنت

  1561 :الحديث رقم        

           :-َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
بَِيِدِه، لَُيوِشَكن َأْن يـَْنِزَل ِفيُكْم اْبُن َمْرَيَم َحَكًما َعْدًال، فـََيْكِسَر  َوالِذي نـَْفِسي{

الصِليَب، َويـَْقُتَل اْلِخْنزِيَر، َوَيَضَع اْلِجْزيََة، َويَِفيَض اْلَماُل َحتى َال يـَْقبَـَلُه َأَحٌد، َحتى 
نْـ  ًرا ِمْن الد   .}رواه البخاري  ومسلم{. }َيا َوَما ِفيَهاَتُكوَن السْجَدُة اْلَواِحَدُة َخيـْ

  1562 :الحديث رقم        

َصلى اُهللا َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قَالَ   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ         
ُتْم ِإَذا نـََزَل اْبُن َمْرَيَم ِفيُكْم َوِإَماُمُكْم ِمْنُكْم  {:- َوَسلمَ    .}رواه البخاري ومسلم{. }؟َكْيَف أَنـْ

  1563 :الحديث رقم        

َال  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -رَ ابِ جَ  نْ عَ         
فـَيَـْنِزُل ِعيَسى : قال طَائَِفٌة ِمْن أُمِتي يـَُقاتُِلوَن َعَلى اْلَحق ظَاِهرِيَن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ تـََزاُل 

يَـُقوُل َأِميُرُهمْ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اْبُن َمْرَيمَ  يَـُقوُل ال ِإن  :فـَ تـََعاَل َصل لََنا فـَ
  .}رواه مسلم{. }ُء َتْكرَِمَة اللِه َهِذِه األُمةَ بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض أَُمَرا
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  الِ ج الد  يحِ سِ مَ الْ  رِ وَ عْ اْألَ  وجُ رُ خُ 
  

  1564 :الحديث رقم       

ِإن  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ امَ مَ  أُ ِيب أَ ْن عَ         
ْبَل  ُخُروِج الدجاِل َثَالَث َسنَـَواٍت ِشَداٍد ُيِصيُب الناَس ِفيَها ُجوٌع َشِديٌد، يَْأُمُر اللُه قـَ

َتْحِبُس ثـُُلَث نـََباتَِها،  السَماَء ِفي السَنِة اْألُوَلى َأْن َتْحِبَس ثـُُلَث َمَطرَِها، َويَْأُمُر اْألَْرَض فـَ
َتْحِبُس ثـُلَُثْي نـََباِتَها، ثُم يَْأُمُر السَماَء ِفي الثا َتْحِبُس ثـُلَُثْي َمَطرَِها، َويَْأُمُر اْألَْرَض فـَ نَِيِة فـَ

َتْحِبُس َمَطَرَها ُكلُه، َفَال تـُْقِطُر َقْطَرًة، َويَْأُمرُ   ثُم يَْأُمُر اللُه السَماَء ِفي السَنِة الثالَِثِة فـَ
َقى َذاُت ِظْلٍف ِإال َهَلَكْت ِإال َما  اْألَْرَض فـََتْحِبُس نـََباتـََها ُكلهُ  َفَال تـُْنِبُت َخْضَراَء، َفَال تـَبـْ

التـْهِليُل َوالتْكِبيُر َوالتْسِبيُح : َفَما يُِعيُش الناُس ِيف َذِلَك الزَماِن؟ قَالَ : ِقيلَ . َشاَء اللهُ 
 ْحِميُد، َوُيْجَرى َذِلَك َعَلْيِهْم ُمْجَرى الطرواه ابن ماجة وابن خزمية واحلاكم بسند {. }َعامِ َوالت

  .}، وصححه  األلباين  يف صحيح اجلامعصحيح

  1565 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ  نْ عَ         
الدجاِل سنيَن خداعًة، ُيَصدُق فيها الكاذُب، وُيكذُب فيها الصادُق، إن أماَم  {:قَالَ 

وما الرَوْيِبَضُة؟ : قيل. ويُؤتمُن فيها الخائُن، وُيخوُن فيها األميُن، وينطُق فيها الرَويِبَضةُ 
رجاله ثقات لوال عنعنة : حةقال األلباين يف السلسلة الصحي{. }الُفَوْيِسُق يتكلُم في أمِر العامةِ : قال

  .}ابن إسحاق
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  1566 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه َوَآلِِه  -َأّن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن اَألْدرَعِ  ِحمَْجنَ َعْن         
: ، َفِقيلَ -َثالَث َمراتٍ  -اْلَخالصِ َوَما يـَْوُم ، يـَْوُم اْلَخالصِ { :َخَطَب الناَس، فـََقالَ  - َوَسلمَ 

الِص؟ فـََقالَ  َيْصَعُد ُأُحًدا فـََيطِلُع، فـَيَـْنظُُر ِإَلى : يَا َرُسوَل اللِه، َما يـَْوُم اخلَْ َيِجيُء الدجاُل، فـَ
َيِض، َهَذا َمسْ : اْلَمِديَنِة، فـَيَـُقوُل َألْصَحاِبهِ  ِجُد َأْحَمَد، ثُم َأال تـََرْوَن ِإَلى َهَذا اْلَقْصِر األَبـْ

َيْأِتي ُسْبَحَة اْلُجُرِف،  َيِجُد ِبُكل نـَْقٍب َمْن نَِقاِبَها َمَلًكا ُمْصِلًتا، فـَ يَْأِتي اْلَمِديَنَة، فـَ
َقى ُمَناِفٌق َوال ُمَناِفَقٌة، َوال  فـََيْضِرُب ِرَواَقُه، ثُم تـَْرَتِجُف اْلَمِديَنُة َثالَث رََجَفاٍت، َفال يـَبـْ

رواه احلاكم {. }َوال فَاِسَقٌة، ِإال َخَرَج ِإلَْيِه، فـََتْخُلُص اْلَمِديَنُة، َوَذِلَك يـَْوُم اْلَخالصِ فَاِسٌق 
. رجاله رجال الصحيح: ورواه كذلك اهليثمي يف جممع الزوائد قال. يف مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم 

صحيح على شرط : أخرجه أمحد واحلاكم وقال :الوذكر احلديث الشيخ األلباين يف كتاب قّصة املسيح الدّجال وق
وهو كما قاال، إن سلم من االنقطاع بني عبد اهللا بن شقيق وحمجن فقد أدخل بينهما رجاء  ،ووافقه الذهيب  ،مسلم

بن أيب رجاء الباهلي يف رواية ألمحد ابن حنبل ، وإسنادها أصح من إسناده الرواية األوىل لكنها على كل حال ال 
  "}يف الشواهد بأس ا

  1567 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -تِ امِ الص  نِ بْ  ةَ ادَ بَ عُ  نْ عَ         
ُتُكْم َعْن الدجاِل َحتى َخِشيُت َأْن ال تـَْعِقُلوا، ِإن  {:قَالَ  ثـْ ي َقْد َحداِل ِإنجَمِسيَح الد

رَُجٌل َقِصيٌر َأْفَحُج، َجْعٌد َأْعَورُ، َمْطُموُس اْلَعْيِن، لَْيَس بَِناتَِئٍة َوال َحْجَراَء، فَِإْن أُْلِبَس 
صحيح اجلامع : أنظر. رواه أبو داود واحلديث صحيح{. }َعَلْيُكْم فَاْعَلُموا َأن رَبُكْم لَْيَس بَِأْعَورَ 

  .}الصغري
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  1568 :الحديث رقم        

َما  {:قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -سٍ نَ أَ  نْ عَ         
بَِأْعَوَر َوِإن بـَْيَن بُِعَث نَِبي ِإال أَْنَذَر أُمَتُه اَألْعَوَر اْلَكذاَب َأال ِإنُه َأْعَوُر َوِإن رَبُكْم لَْيَس 

نَـْيِه َمْكُتوٌب َكاِفرٌ    .}رواه البخاري{. }َعيـْ

  1569 :الحديث رقم        

َها - فَاِطَمَة بِْنِت قـَْيسٍ  نْ عَ          َصلى اَللُه  -َلما َقَضى َرُسوُل اَللهِ : تْ الَ قَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
هُ {:َعَلى اَْلِمْنَربِ َوُهَو َيْضَحُك فـََقالَ َصَالتَُه َجَلَس  -َعَلْيِه َوَسلمَ  ِإْنَساٍن ُمَصال لِيَـْلَزْم ُكل . ُمث

ِإني َواَللِه َما َجَمْعُتُكْم ِلَرْغَبٍة : قَالَ . اَللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ : ؟ قَاُلواأََتْدُروَن ِلَم َجَمْعُتُكمْ : قَالَ 
َباَيَع َوَأْسَلَم، َوَال ِلَرْهَبٍة، َوَلِكْن َجَمْعُتكُ  ْم ِألَن َتِميًما اَلداَري، َكاَن رَُجًال َنْصَرانِيا، َفَجاَء فـَ

ثَِني أَنُه رَِكَب ِفي  اِل، َحدجُثُكْم َعْن َمِسيِح اَلد ِذي ُكْنُت ُأَحدثَِني َحِديثًا َواَفَق اَل َوَحد
َلِعَب ِبِهْم اَْلَمْوُج َشْهًرا ِفي اَْلَبْحِر، ثُم  َسِفيَنٍة َبْحرِيٍة َمَع َثَالثِيَن رَُجالً  ِمْن َلْخٍم َوُجَذاٍم، فـَ

ُرِب اَلسِفيَنِة، َفَدَخُلوا  َأْرفـَُئوا ِإَلى َجزِيَرٍة ِفي اَْلَبْحِر ِحيَن َمْغِرِب اَلشْمِس، َفَجَلُسوا ِفي َأقـْ
ُهْم َدابٌة َأْهَلُب َكِثيُر اَ  َلِقَيتـْ لشْعِر، َال َيْدُروَن َما قـُبـُُلُه ِمْن ُدبُرِِه ِمْن َكثْـَرِة اَلشْعِر، اَْلَجزِيَرَة فـَ

َلِك َما أَْنتِ : فـََقاُلوا أَيـَها : ؟ قَاَلتْ  َوَما اَْلَجساَسةُ : أَنَا اَْلَجساَسُة، قَاُلوا: ؟ قَاَلتْ  َويـْ
ْيِر، ! اَْلَقْومُ  ُجِل ِفي اَلدُه ِإَلى َخَبرُِكْم بِاْألَْشَواقِ ِاْنطَِلُقوا ِإَلى َهَذا اَلرْت : قَالَ . فَِإنا َسمَلم

َها َأْن َتُكوَن َشْيطَانًَة، قَالَ  َنا ِمنـْ يـَْر فَِإَذا : لََنا رَُجًال َفرِقـْ ى َدَخْلَنا اَلدفَاْنطََلْقَنا ِسَراًعا َحت
َناُه َقط َخْلًقا َوَأَشدُه ِوثَ  اقًا، َمْجُموَعٌة َيَداُه ِإَلى ُعُنِقِه، َما بـَْيَن رُْكَبتَـْيِه ِفيِه َأْعَظُم ِإْنَساٍن رَأَيـْ

َقْد َقَدْرُتْم َعَلى َخَبِري، فََأْخبَـُروِني : َما أَْنَت؟ فـََقالَ ! َويـَْلكَ : ِإَلى َكْعبَـْيِه بِاْلَحِديِد، قـُْلَنا
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ُتْم؟ قَاُلوا َنا ِفي َسِفيَنٍة بَ : َما أَنـْ ْحرِيٍة، َفَصاَدفْـَنا اَْلَبْحَر ِحيَن ِاْغتَـَلَم َنْحُن ِمْن اَْلَعَرِب، رَِكبـْ
َلِعَب بَِنا اَْلَمْوُج َشْهًرا، ثُم َأْرفَْأنَا ِإَلى َجزِيَرِتَك َهِذِه َفَجَلْسَنا ِفي َأقْـُرِبَها َفَدَخْلَنا  فـَ

ُلهُ  ِمْن ُدبُرِِه ِمْن َكثْـَرِة اَلشَعِر  اَْلَجزِيَرَة، فـََلِقيَنا َدابًة َأْهَلُب َكِثيُر الشَعِر َال َنْدِري َما قـُبـُ
ِاْعِمُدوا ِإَلى : َوَما اَْلَجساَسُة؟ قَاَلتْ : أَنَا اَْلَجساَسُة، قـُْلَنا: َما أَْنِت؟ فـََقاَلتْ ! َوْيِلكِ : قـُْلَنا

بَـْلَنا ِإلَيْ  ْيِر فَِإنُه ِإَلى َخَبرُِكْم بِاْألَْشَواِق، فََأقـْ ُجِل ِفي اَلدَها، َهَذا اَلر َك ِسَراًعا، َوَفزِْعَنا ِمنـْ
َعْن َأي َشْأِنَها : َأْخِبُروِني َعْن َنْخِل بـَْيَساَن، قـُْلَنا: َوَلْم نَْأَمْن َأْن َتُكوَن َشْيطَانًا، قَالَ 

َنْخِلَها َهْل َأْسأَُلُكْم َعْن : ِهَي َكِثيُر اَْلَماِء، قَالَ : ؟ قَاُلوا َهْل ِفيَها َماءٌ : َتْسَتْخِبُر؟ قَالَ 
َرِة الطَبرِيِة : َأَما ِإنُه يُوِشُك َأال يـُْثِمَر، قَالَ : نـََعْم، قَالَ : يـُْثِمُر؟ قـُْلَنا َلهُ  َأْخِبُروِني َعْن ُبَحيـْ

ِإن  َأَما: ِهَي َكِثيَرُة اَْلَماِء، قَالَ : ِفيَها َماٌء؟ قَاُلوا: َعْن َأي َشْأنَِها َتْسَتْخِبُر؟ قَالَ : قـُْلَنا
َعْن َأي َشْأنَِها َتْسَتْخِبُر : َأْخِبُروِني َعْن َعْيِن زَُغَر، قَاُلوا: َماَءَها يُوِشُك َأْن َيْذَهَب، قَالَ 

نـََعْم، ِهَي َكِثيَرُة : ؟ َوَهْل يـَْزرَُع َأْهُلَها ِبَماِء َذِلَك اَْلَعْيِن؟ قـُْلَنا َلهُ  َهْل ِفي اَْلَعْيِن َماءٌ : قَالَ 
َقْد : َأْخِبُروِني َعْن نَِبي َاْألُمييَن َما فـََعَل؟ قَاُلوا: ، َوَأْهُلَها يـَْزرَُعوَن ِمْن َماِئَها، قَالَ اَْلَماءِ 

َكْيَف َصَنَع ِبِهْم؟ : نـََعْم، قَالَ : قَاتـََلُه اَْلَعَرُب؟ قـُْلَنا: َخَرَج ِمْن َمكَة َونـََزَل بَِيْثِرَب، قَالَ 
َقْد َكاَن : قَاَل َلُهمْ : َقْد َظَهَر َعَلى َمْن يَِليِه ِمْن اَْلَعَرِب َوَأطَاُعوُه، قَالَ فََأْخبَـْرنَاُه أَنُه 

ٌر َلُهْم َأْن ُيِطيُعوُه، َوِإني ُمْخِبرُُكْم َعني ِإني أَنَا  :نـََعْم، قَالَ : َذِلَك؟ قـُْلَنا َأَما ِإن َذِلَك َخيـْ
ُك َأْن يـُْؤَذَن ِلي ِفي اَْلُخُروِج، فََأْخَرَج فََأِسيَر ِفي َاْألَْرِض، اَْلَمِسيُح اَلدجاُل، َوِإني ُأوشِ 

  َمَتاِن َعَليَة َوطَْيَبَة، فـَُهَما ُمَحرَر َمك َلًة، َغيـْ َفَال َأدَُع قـَْريًَة ِإال َهَبْطتـَُها ِفي َأْربَِعيَن لَيـْ
ُهَما، ِاْستَـْقبَـَلِني َمَلٌك بَِيِدِه اَلسْيُف َصْلًتا  ِكْلَتاُهَما، ُكلَما َأَرْدُت َأْن َأْدُخَل َواِحَدةً  ِمنـْ

َها َمَالِئَكًة َيْحُرُسونـََها َها، َوِإن َعَلى ُكل نـَْقٍب ِمنـْ َصلى اَللُه  -قَاَل َرُسوُل اَللهِ . َيُصدِني َعنـْ
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يـَْعِني . ْيَبُة، َهِذِه طَْيَبُة، َهِذِه طَْيَبةُ َهِذِه طَ : َوطََعَن ِمبِْخَصَرتِِه ِيف اَْلِمْنَربِ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 
ُتُكْم َذِلكَ  ثـْ اسُ اَْلَمِديَنَة، َأَال َهْل ُكْنُت َحدُه َأْعَجَبِني َحِديُث : نـََعْم، قال: ؟ فـََقاَل اَلنفَِإن

ُتُكْم َعْنُه، َوَعْن اَْلَمِديَنِة وَ ; َتِميمٍ  ثـْ ِذي ُكْنُت َحدُه َواَفَق اَلُه ِفي َبْحِر ِألَنَة، َأَال ِإنَمك
اَلشاِم، َأْو َبْحِر اَْلَيَمِن، َال َبْل ِمْن ِقَبِل اَْلَمْشِرِق، َما ُهَو ِمْن ِقَبِل اَْلَمْشِرِق، َما ُهَو ِمْن 

              ُسوِل اَللهِ َفَحِفْظُت َهَذا ِمْن رَ : قَاَلتْ . ، َوأَْوَمَأ بَِيِدِه ِإَىل اَْلَمْشرِقِ ِقَبِل اَْلَمْشِرِق، َما ُهوَ 
 .     }لم والرتمذي وأبو داودرواه أمحد ومس{. }-َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

  1570 :الحديث رقم        

ُهما - رَ مَ عُ  نِ بْ ا نِ عَ                    :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َنا أَنَا نَاِئمٌ  { تُِني َأطُوُف بِاْلَكْعَبةِ  ،بـَيـْ بـَْيَن رَُجَلْيِن يـَْنُطُف  ،فَِإَذا رَُجٌل آَدُم َسْبُط الشَعرِ  ،رَأَيـْ

 ،َفَذَهْبُت أَْلَتِفُت فَِإَذا رَُجٌل َأْحَمُر َجِسيمٌ . اْبُن َمْرَيمَ  :قَاُلوا ؟َمْن َهَذا :فـَُقْلتُ  ،رَْأُسُه َماءً 
َنُه ِعَنَبٌة طَاِفَيةٌ   ،َأْعَوُر اْلَعْيِن اْلُيْمَنى ،َجْعُد الرْأسِ  َهَذا  :قَاُلوا ؟َمْن َهَذا :قـُْلتُ  ،َكَأن َعيـْ

َرُب الناِس ِبِه َشبَـًها اْبُن َقَطنٍ    .}رواه البخاري{ .}الدجاُل، َأقـْ

  1571 :الحديث رقم        

ُهما َرِضيَ  - َعِن اْبِن ُعَمرَ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  َكَذِلكَ    -اللُه َعنـْ
ِإن اللَه لَْيَس بَِأْعَوَر، َأال ِإن اْلَمِسيَح الدجاَل {:الَ قَ فَـ  اسِ  الن اينَ رَ هْ ظَ  ْنيَ بَـ  الَ ج الد  رَ كَ ذَ 

َنُه   .}رواه البخاري{. }ِعَنَبٌة طَاِفَيةٌ َأْعَوُر اْلَعْيِن اْلُيْمَنى َكَأن َعيـْ

  1572 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -َرُسوَل اللهِ  تُ عْ مسَِ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْنيٍ صَ حُ  نِ بْ  انَ رَ مْ عِ  نْ عَ         
رواه {. }َأْكبَـُر ِمْن الدجالِ َما بـَْيَن َخْلِق آَدَم ِإَلى ِقَياِم الساَعِة َخْلٌق {:ولُ قُ يَـ  - َوَسلمَ 
  .}مسلم

  1573 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -مسَِْعُت النِيب  :قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ْبِن َعاِمٍر األَْنَصارِي  َعْن ِهَشامَ         
َنِة َما بـَْيَن َخْلِق آَدَم ِإَلى َأْن تـَُقوَم {:يـَُقولُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َنٌة َأْكبَـُر ِمْن ِفتـْ الساَعُة ِفتـْ

  .}رواه أمحد يف مسنده وهو صحيح{ . }الدجالِ 

  1574 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -مسَِْعُت النِيب : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - يقَ د الص  رٍ كْ يب بَ أَ  نْ عَ         
رواه الرتمذي {. }يـَُقاُل َلَها ُخَراَسانُ  ،الدجاُل َيْخُرُج ِمْن َأْرٍض بِاْلَمْشِرقِ  {:يـَُقولُ  - َوَسلمَ 

 .}صحيح اجلامع الصغري :يف صححه األلباينو 

  1575 :الحديث رقم        

َيْخُرُج  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - سَ نَ أَ  نْ عَ         
ُعوَن أَْلًفا ِمْن اْليَـُهودِ  ،الدجاُل ِمْن يـَُهوِديِة َأْصبَـَهانَ  رواه أمحد { .}َعَلْيِهْم التيَجانُ  ،َمَعُه َسبـْ

  .}يف مسنده، وهو صحيح

  1576 :الحديث رقم        
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        :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ َكَذِلَك َأن َرُسوَل   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنسَ         
ُعوَن أَْلًفا {   .}رواه مسلم{. }َعَلْيِهْم الطَياِلَسةُ  ،يـَْتَبُع الدجاَل ِمْن يـَُهوِد َأْصبَـَهاَن َسبـْ

  1577 :الحديث رقم        

ألنَا  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اللهِ َأن َرُسوَل  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ةَ فَ يْـ ذَ حُ  نْ عَ         
َيُض، َواآلَخُر : َأْعَلُم ِبَما َمَع الدجاِل ِمْنهُ  َمَعُه نـَْهَراِن َيْجرِيَاِن، َأَحُدُهَما رَْأَي اْلَعْيِن َماٌء أَبـْ

ْلَيْأِت  النـْهَر الِذي يـََراُه نَارًا، َوْليـَُغمْض ثُم رَْأَي اْلَعْيِن نَاٌر تََأجُج، فَِإما َأْدرََكن َأَحٌد فـَ
  .}رواه مسلم{. }ْلُيطَْأِطْئ رَْأَسُه فـََيْشَرَب ِمْنُه، فَِإنُه َماٌء بَاِردٌ 

  1578 :الحديث رقم        

ُهما - َعِن اْبِن ُعَمرَ                       :قالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َناةَ  { فـََيُكوُن َأْكثـََر َمْن َيْخُرُج ِإلَْيِه النَساُء، َحتى  ،يـَْنِزُل الدجاُل ِفي َهِذِه السَبَخِة ِبَمرقـَ

ِتِه فـَُيوثُِقَها رِبَاطًا َنِتِه َوُأْخِتِه َوَعم َمَخاَفَة َأْن  ،ِإن الرُجَل لَيَـْرِجُع ِإَلى َحِميِمِه َوِإَلى أُمِه َوابـْ
  .}يف املسند، وصححه أمحد شاكر رواه أمحد{ .}َتْخُرَج ِإلَْيهِ 

  1579 :الحديث رقم        

ُهمْ  -ةَ ابَ حَ الص  ن أَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - عانٍ مسَْ  نِ بْ  اسَ و النـ  نِ عَ          يَا : واالُ قَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َويـَْوٌم   ،َويـَْوٌم َكَشْهرٍ  ،َأْربـَُعوَن يـَْوًما؛ يـَْوٌم َكَسَنةٍ  {:َوَما لَْبثُُه ِيف اَألْرِض؟ قَالَ  ،َرُسوَل اللهِ 

َكاْلَغْيِث اْسَتْدبـََرْتُه : َوَما ِإْسرَاُعُه ِيف اَألْرِض؟ قَالَ : قالوا .َوَساِئُر أَياِمِه َكأَياِمُكمْ  ،َكُجُمَعةٍ 
ُتْمِطرُ  .الريحُ  َيْأُمُر السَماَء فـَ َيْدُعوُهْم فـَيـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتِجيُبوَن َلُه، فـَ َيْأِتي َعَلى اْلَقْوِم فـَ ، فـَ
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تَـُروُح َعَلْيِهْم َسارَِحتـُُهْم َأْطَوَل َما َكاَنْت ُذرًا َوَأْسبَـَغُه ُضُروًعا، َوَأَمدُه  ْنِبُت، فـَ َواَألْرَض فـَتـُ
َيْدُعوُهمْ  ،َخَواِصرَ  يَـُردوَن َعَلْيِه قـَْوَلهُ  ،ثُم يَْأِتي اْلَقْوَم فـَ ُيْصِبُحوَن  ،فـَ ُهْم فـَ فـَيَـْنَصِرُف َعنـْ

يَـُقوُل َلَها. َس بِأَْيِديِهْم َشْيٌء ِمْن َأْمَواِلِهمْ ُمْمِحِليَن لَيْ   .َأْخرِِجي ُكُنوَزكِ  :َوَيُمر بِاْلَخرِبَِة فـَ
َتْتبَـُعُه ُكُنوزَُها َكيَـَعاِسيِب النْحلِ  ثُم َيْدُعو رَُجال ُمْمَتِلًئا َشَبابًا فـََيْضرِبُُه بِالسْيِف فـَيَـْقطَُعُه  ،فـَ

 .}رواه مسلم{ .}فـَيـُْقِبُل َويـَتَـَهلُل َوْجُهُه َيْضَحكُ  ،اْلَغَرِض ثُم َيْدُعوهُ  َجْزلَتَـْيِن رَْمَيةَ 

  1580 :الحديث رقم        

 ارِ يَ خِ  نْ مِ  الُ ج الد  هُ لُ تُـ قْ ي يَـ ذِ ال  لَ جُ الر  ن أَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ي رِ دْ اخلُْ  يدٍ عِ يب سَ أَ  نْ عَ         
 ْريِ خَ  وْ أَ  اسِ الن  َىل إِ  جُ رُ ، خيَْ اسِ الن الد  هِ  ةِ ينَ دِ مَ  نْ مِ  الِ جمَ  - َرُسوَل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل - 
 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأْشَهُد أَنَك الدجاُل الِذي َحدثـََنا َرُسوُل اللهِ {:الِ ج لد لِ  ولَ قُ يَـ فَـ 

يَـُقوُل الدج . َحِديَثهُ  تَـْلُت َهَذا ثُم َأْحيَـْيُتُه َهْل َتُشكوَن ِفي اَألْمِر؟ : الُ فـَ ُتْم ِإْن قـَ َأرَأَيـْ
يَـُقوُلوَن ال يَـُقولُ . فـَ ُلُه ثُم ُيْحِييِه، فـَ َواللِه َما ُكْنُت ِفيَك َأَشد َبِصيَرًة ِمني اْليَـْوَم، : فـَيَـْقتـُ

َلُه َفال ُيسَ  ُيرِيُد الدجاُل َأْن يـَْقتـُ   .}البخاريرواه {. }لُط َعَلْيهِ فـَ

  1581 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - يلِ اهِ بَ الْ  ةَ امَ مَ يب أُ أَ  نْ عَ         
َنِتِه َأْن يـَُقوَل َألْعَراِبي {:الِ ج الد  نِ عَ قاَل   ،َأرَأَْيَت ِإْن بـََعْثُت َلَك أَبَاَك َوأُمكَ  :َوِإن ِمْن ِفتـْ

َيَتَمثُل َلُه َشْيطَانَاِن ِفي ُصورَِة أَبِيِه َوأُمهِ . نـََعمْ : أََتْشَهُد أَني رَبَك؟ فـَيَـُقولُ  يَا  :فـَيَـُقوالنِ  ،فـَ
 كَ  ،بـَُنيُه رَبِبْعُه فَِإنصحيح اجلامع الصغري :يف وصححه األلباين، رواه ابن ماجه{ .}ات{.  



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

793 

  1582 :الحديث رقم        

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  -ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ  َعنْ         
ْليَـْنَأ ِمْنُه، فَِإن الرُجَل يَْأتِيِه  {:قالَ  يـَتِبُعُه َوُهَو َيْحِسُب َأنُه َصاِدٌق َمْن َسِمَع بِالدجاِل فـَ

َعُث ِبِه ِمْن الشبـَُهاتِ    .}أمحد وأبو داود واحلاكم رواه{ .}ِبَما يـُبـْ

  1583 :الحديث رقم        

، قالَ  ْبنِ يـَْعُقوَب  نْ عَ          َقِفيِه ْبَن : َعاِصِم ْبِن ُعْرَوَة ْبِن َمْسُعوٍد الثـمسَِْعُت َعْبَد الل
ُهما - َعْمرٍو ِإن : َما َهَذا احلَِْديُث ُحتَدُث ِبِه؟ تـَُقولُ : ، َوَجاَءُه َرُجٌل، فـََقالَ -َرِضَي اللُه َعنـْ

َلَقْد  -َكِلَمًة َحنَْوُمهَا  :َال إَِلَه ِإال اللُه، َأوْ  :َأوْ  - ُسْبَحاَن اللهِ : الساَعَة تـَُقوُم ِإَىل َكَذا وََكَذا، فـََقالَ 
َا قـُْلتُ َمهَمْ  َث َأَحًدا َشْيئًا أََبًدا، ِإمنُق : ُت َأْن َال ُأَحدُكْم َستَـَرْوَن بـَْعَد قَِليٍل أَْمرًا َعِظيًما ُحيَرِإن

َيْخُرُج الدجاُل {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : اْلبَـْيُت َوَيُكوُن َوَيُكوُن، ُمث قَالَ 
َيْمُكُث َأْربَِعيَن، َال َأْدِري َأْربَِعيَن يـَْوًما، َأْو َأْربَِعيَن َشْهًرا، َأْو َأْربَِعيَن َعاًما، ِفي أُ  مِتي، فـَ

ْهِلُكُه، ثُم َيْمُكُث الناسُ  َعُث اللُه ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم، َكأَنُه ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد فـََيْطلُُبُه فـَيـُ َيبـْ  فـَ
َقى َسْبَع ِسِني نَـْيِن َعَداَوٌة، ثُم يـُْرِسُل اللُه رِيًحا بَاِرَدًة ِمْن ِقَبِل الشْأِم، َفَال يـَبـْ َن لَْيَس بـَْيَن اثـْ

 ى َلْو َأنَبَضْتُه، َحت ْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍة ِمْن َخْيٍر َأْو ِإيَماٍن ِإال قـَ َعَلى َوْجِه اْألَْرِض َأَحٌد ِفي قـَ
ْعتـَُها ِمْن َرُسوِل اللهِ : قَالَ . ِفي َكِبِد َجَبٍل َلَدَخَلْتُه َعَلْيِه َحتى تـَْقِبَضهُ  َأَحدَُكْم َدَخلَ       مسَِ

َقى ِشَراُر الناِس ِفي ِخفِة الطْيِر َوَأْحَالِم السَباِع، َال : قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َيبـْ فـَ
يَـُقولُ يـَْعرُِفوَن َمْعُروفًا، َوَال يُـ  َيَتَمثُل َلُهُم الشْيطَاُن فـَ َأَال َتْسَتِجيُبوَن؟ : ْنِكُروَن ُمْنَكًرا، فـَ

يَـُقوُلونَ  َفَما تَْأُمُرنَا؟ فـََيْأُمُرُهْم ِبِعَباَدِة اْألَْوثَاِن، َوُهْم ِفي َذِلَك َدار رِْزقـُُهْم َحَسٌن : فـَ
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َفُخ ِفي الصوِر، َفَال َيسْ  َوَأوُل  :، قَالَ َمُعُه َأَحٌد ِإال َأْصَغى لِيًتا َورََفَع لِيًتاَعْيُشُهْم، ثُم يـُنـْ
َيْصَعُق َوَيْصَعُق الناُس، ثُم يـُْرِسُل اللهُ : ، قَالَ رَُجٌل يـَُلوُط َحْوَض ِإبِِلهِ : َمْن َيْسَمُعهُ  ، أََو فـَ

تَـْنُبُت ِمْنُه َأْجَساُد الناِس، ، - ْعَماُن الشاك نُـ  -يـُْنِزُل اللُه َمَطًرا َكأَنُه الطل َأِو الظل : قَالَ  فـَ
َفُخ ِفيِه ُأْخَرى، فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن، ثُم يـَُقالُ  يَا أَيـَها الناُس َهُلم ِإَلى رَبُكْم، : ثُم يـُنـْ

: ِمْن َكْم؟ فـَيـَُقالُ : َث الناِر، فـَيـَُقالُ ثُم يـَُقاُل َأْخرُِجوا بـَعْ : ، قَالَ َوِقُفوُهْم ِإنـُهْم َمْسُئوُلونَ 
َفَذاَك يـَْوَم َيْجَعُل اْلوِْلَداَن ِشيًبا، َوَذِلَك : ، قَالَ ِمْن ُكل أَْلٍف ِتْسَع ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعينَ 

  .  }رواه مسلم وغريه{. }يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساقٍ 
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -ذََكَر َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ْبِن َمسَْعانَ  النـواسَ  َعنِ         
الدجاَل َذاَت َغَداٍة، َفَخفَض ِفيِه َوَرفَع َحىت ظَنَـناُه ِيف طَائَِفِة النْخِل، فـََلما ُرْحَنا إِلَْيِه  - َوَسلمَ 

يَا َرُسوَل اللِه، ذََكْرَت الدجاَل َغَداًة، َفَخفْضَت : ؟ قـُْلَناَما َشْأُنُكمْ {:ِفيَنا، فـََقالَ َعَرَف َذِلَك 
ُر الدجاِل َأْخَوفُِني َعَلْيُكمْ : ِفيِه َوَرفـْعَت َحىت ظَنَـناُه ِيف طَائَِفِة النْخِل، فـََقالَ  ِإْن َيْخُرْج  ،َغيـْ

َواللُه  ،َحِجيُجُه ُدوَنُكْم، َوِإْن َيْخُرْج َوَلْسُت ِفيُكْم فَاْمُرٌؤ َحِجيُج نـَْفِسهِ َوأَنَا ِفيُكْم فَأَنَا 
ُنُه طَاِفَئٌة َكأَني ُأَشبـُهُه ِبَعْبِد اْلُعزى ْبِن َقَطٍن،  .َخِليَفِتي َعَلى ُكل ُمْسِلمٍ  ِإنُه َشاب َقَطٌط َعيـْ

ْليَـْقرَ  ِإنُه َخارٌِج َخلًة بـَْيَن الشْأِم  ،ْأ َعَلْيِه فـََواِتَح ُسورَِة اْلَكْهفِ َفَمْن َأْدرََكُه ِمْنُكْم فـَ
بُُتوا يَا َرُسوَل اللِه، َوَما لَْبثُُه : قـُْلَنا .َواْلِعَراِق، فـََعاَث َيِميًنا َوَعاَث ِشَماًال، يَا ِعَباَد اللِه فَاثـْ

َوَساِئُر أَياِمِه   ،َكَسَنٍة، َويـَْوٌم َكَشْهٍر، َويـَْوٌم َكُجُمَعةٍ   َأْربـَُعوَن يـَْوًما يـَْومٌ : ِيف اْألَْرِض؟ قَالَ 
 ،َال : يَا َرُسوَل اللِه، َفَذِلَك اْليَـْوُم الِذي َكَسَنٍة أََتْكِفيَنا ِفيِه َصَالُة يـَْوٍم؟ قَالَ : ، قـُْلَناَكأَياِمُكمْ 
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َكاْلَغْيِث اْسَتْدبـََرْتُه : َوَما ِإْسرَاُعُه ِيف اْألَْرِض؟ قَالَ  يَا َرُسوَل اللِه،: ، قـُْلَنااْقُدُروا َلُه َقْدرَهُ 
ُتْمِطُر، َيْأُمُر السَماَء فـَ َيْدُعوُهْم فـَيـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتِجيُبوَن َلُه، فـَ َيْأِتي َعَلى اْلَقْوِم فـَ  الريُح، فـَ

ْنِبُت، فـَتَـُروُح َعَلْيِهْم َسارَِحتـُُهْم أَ  ُه َواْألَْرَض فـَتـُ ْطَوَل َما َكاَنْت ُذرًا َوَأْسبَـَغُه ُضُروًعا َوَأَمد
ُيْصِبُحوَن  ،َخَواِصرَ  ُهْم، فـَ يَـُردوَن َعَلْيِه قـَْوَلُه فـَيَـْنَصِرُف َعنـْ َيْدُعوُهْم فـَ ثُم يَْأِتي اْلَقْوَم  فـَ

يَـُقوُل َلَهاَوَيُمر بِاْلَخرِ  ،ُمْمِحِليَن لَْيَس بِأَْيِديِهْم َشْيٌء ِمْن َأْمَواِلِهمْ  َأْخرِِجي ُكُنوَزِك،  :بَِة فـَ
َتْتبَـُعُه ُكُنوزَُها َكيَـَعاِسيِب النْحلِ  ثُم َيْدُعو رَُجًال ُمْمَتِلًئا َشَبابًا، فـََيْضرِبُُه بِالسْيِف  ،فـَ

يَـْقطَُعُه َجْزلَتَـْينِ  َنَما ُهَو   ،َيْضَحكُ  رَْمَيَة اْلَغَرِض ثُم َيْدُعوُه، فـَيـُْقِبُل َويـَتَـَهلُل َوْجُههُ  ،فـَ بَـيـْ فـَ
يَـْنِزُل ِعْنَد اْلَمَنارَِة اْلبَـْيَضاِء َشْرِقي ِدَمْشَق بـَْينَ   َكَذِلَك ِإْذ بـََعَث اللُه اْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم، فـَ

َر  ،َمْهُروَدتـَْيِن، َواِضًعا َكفْيِه َعَلى َأْجِنَحِة َمَلَكْينِ  ِإَذا طَْأطََأ رَْأَسُه َقَطَر، َوِإَذا رَفـََعُه َتَحد
ِمْنُه ُجَماٌن َكاللْؤُلِؤ، َفَال َيِحل ِلَكاِفٍر َيِجُد رِيَح نـََفِسِه ِإال َماَت َونـََفُسُه يـَْنَتِهي َحْيُث 

ُلهُ  ثُم يَْأِتي ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم قـَْوٌم َقْد  ،يـَْنَتِهي َطْرفُُه، فـََيْطلُُبُه َحتى يُْدرَِكُه بَِباِب ُلد فـَيَـْقتـُ
َنَما ُهَو   بَـيـْ ثـُُهْم ِبَدرََجاِتِهْم ِفي اْلَجنِة، فـَ َيْمَسُح َعْن ُوُجوِهِهْم َوُيَحد َعَصَمُهُم اللُه ِمْنُه، فـَ

ِن ِألََحٍد ِبِقَتاِلِهْم، َكَذِلَك ِإْذ َأْوَحى اللُه ِإَلى ِعيَسى ِإني َقْد َأْخَرْجُت ِعَباًدا ِلي َال َيَدا
َعُث اللُه يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج َوُهْم ِمْن ُكل َحَدٍب يـَْنِسُلوَن،  َفَحرْز ِعَباِدي ِإَلى الطوِر، َويـَبـْ

يَـُقوُلونَ  َيْشَربُوَن َما ِفيَها َوَيُمر آِخُرُهْم فـَ َرِة طََبرِيَة، فـَ َيُمر َأَوائُِلُهْم َعَلى ُبَحيـْ َقْد َكاَن لَ : فـَ
ًرا  ِبَهِذِه َمرًة َماٌء، َوُيْحَصُر نَِبي اللِه ِعيَسى َوَأْصَحابُُه َحتى َيُكوَن رَْأُس الثـْوِر ِألََحِدِهْم َخيـْ

ُم فـَيـُْرِسُل اللُه َعَلْيهِ  ،فـَيَـْرَغُب نَِبي الله ِعيَسى َوَأْصَحابُهُ  ،ِمْن ِماَئِة ِديَناٍر ِألََحدُِكُم اْليَـْومَ 
ُيْصِبُحوَن فـَْرَسى َكَمْوِت نـَْفٍس َواِحَدٍة، ثُم يـَْهِبُط نَِبي اللِه ِعيَسى  النـَغَف ِفي رِقَاِبِهْم، فـَ
نـُُهْم،  َوَأْصَحابُُه ِإَلى اْألَْرِض، َفَال َيِجُدوَن ِفي اْألَْرِض َمْوِضَع ِشْبٍر ِإال َمَألَُه زََهُمُهْم َونـَتـْ
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يَـْرَغُب نَِبي ا ًرا َكَأْعَناِق اْلُبْخِت، فـَ للِه ِعيَسى َوَأْصَحابُُه ِإَلى اللِه، فـَيـُْرِسُل اللُه طَيـْ
َتْطَرُحُهْم َحْيُث َشاَء اللهُ  َتْحِمُلُهْم فـَ ثُم يـُْرِسُل اللُه َمَطًرا َال َيُكن ِمْنُه بـَْيُت َمَدٍر َوَال  ،فـَ

ُر  ،َوَبرٍ  يَـْغِسُل اْألَْرَض َحتى يـَتـْ أَْنِبِتي َثَمَرَتِك َورُدي : َكَها َكالزَلَفِة، ثُم يـَُقاُل ِلْألَْرضِ فـَ
 ْسِل َحتوَن ِبِقْحِفَها، َويـَُباَرُك ِفي الرانَِة َوَيْسَتِظلمى بـَرََكَتِك، فـَيَـْوَمِئٍذ تَْأُكُل اْلِعَصابَُة ِمَن الر

ِبِل لََتْكِفي اْلِفئَ  اَم ِمَن الناِس، َواللْقَحَة ِمَن اْلبَـَقِر لََتْكِفي اْلَقِبيَلَة ِمَن َأن اللْقَحَة ِمَن اْإلِ
َنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ بـََعَث اللُه  بَـيـْ الناِس، َواللْقَحَة ِمَن اْلَغَنِم لََتْكِفي اْلَفِخَذ ِمَن الناِس، فـَ

َتْأُخُذُهْم َتْحَت آبَاِطِهْم، فـَتَـْقبِ  َقى ِشَراُر  ،ُض ُروَح ُكل ُمْؤِمٍن وَُكل ُمْسِلمٍ رِيًحا طَيَبًة، فـَ َويـَبـْ
َعَلْيِهْم تـَُقوُم الساَعةُ    .}رواه مسلم وغريه{. }الناِس يـَتَـَهارَُجوَن ِفيَها تـََهارَُج اْلُحُمِر، فـَ
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 -َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َخطَبَـَنا َرُسوُل اَللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأِيب أَُماَمةَ         
َرنَاُه، وََكاَن ِمْن قـَْولِِه أَنُه قَالَ  ثـََناُه، َوَحذ َنٌة {:َفَكاَن َأْكثـَُر ُخْطَبِتِه َحِديثًا َحد ِإنُه َلْم َتُكْن ِفتـْ

َنِة اَلدجاِل، َوِإن  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َصلى اَللهُ  - ِفي َاْألَْرِض ُمْنُذ َذرََأ اَللُه آَدمَ  َأْعَظَم ِمْن ِفتـْ
ُتْم آِخُر  - َعز َوَجل  -اَللهَ  َعْث نبًيا ِإال َحذَر أُمَتُه اَلدجاَل، َوأَنَا آِخُر َاْألَْنِبَياِء، َوأَنـْ َلْم يـَبـْ

ْن َيْخُرْج َوأَنَا بـَْيَن َظْهَرانـَْيُكٍم فَأَنَا َحِجيُج ُكل َاْألَُمِم، َوُهَو َخارٌِج َعَلْيُكْم َال َمَحاَلَة، فَإِ 
َوأَنُه  ،َواَللُه َخِليَفِتي َعَلى ُكل ُمْسِلمٍ  ،ُمْسِلٍم، َوِإْن َيْخُرْج ِمْن بـَْعِدي َفُكل َحِجيٌج بِنَـْفِسهِ 
َيِعيُث َيِمينً  أَيـَها  !يَا ِعَباَد اَللهِ  .ا َويَِعيُث ِشَماالً َيْخُرُج ِمْن َخلٍة بـَْيَن اَلشاِم َواْلِعَراِق، فـَ

بُُتوا فَِإني َسَأِصُفُه َلُكْم ِصَفًة َلْم َيِصْفَها ِإياُه نَِبي قـَْبِلي !اَلناسُ  أَنَا  :ِإنُه يـَْبَدُأ فـَيَـُقولُ  ،فَاثـْ
 يـَْنثَِني فـَيَـُقولُ  .نَِبي بـَْعِدي، ثُم ُه َال نَِبيى َتُموُتواأَنَ : َوِإنُكْم َحتُكْم، َوَال تـََرْوَن رَبُه  ،ا رَبَوأَن
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نَـْيِه َكاِفرٌ  -َعز َوَجل  -َوِإن رَبُكمْ  ،َأْعَورُ  يـَْقَرُؤُه ُكل  ،لَْيَس بَِأْعَوَر، َوِإنُه َمْكُتوٌب بـَْيَن َعيـْ
َنِتِه َأن َمَعُه َجنًة َونَارًا ْلَيْسَتِعْذ  ،ُمْؤِمٍن َكاِتٍب َوَغْيِر َكاِتٍب، َوِإن ِمْن ِفتـْ تُِلَي بَِنارِِه فـَ َفَمْن اُبـْ

َراِهيمَ فـََتُكوُن َعَلْيِه بـَْرًدا َوَسَالًما َكَما َكاَنْت َعَلى  ،َوْليَـْقَرْأ فـََواِتَح اَْلَكْهفِ  ،بِاَللهِ  َعَلْيِه  -ِإبـْ
َنِتِه َأْن يـَُقوَل ِألَْعَراِبي  ،-اَلسَالم َأرَأَْيَت ِإْن بـََعْثُت َلَك أَبَاَك َوأُمَك، أََتْشَهُد  :َوِإن ِمْن ِفتـْ

يَـُقولُ  َيَتَمثُل َلُه َشْيطَانَاِن ِفي ُصورَِة أَبِيِه َوأُمهِ : أَني رَبَك؟ فـَ يَـُقوَال  ،نـََعْم، فـَ ! يَا بـَُني : نِ فـَ
َنِتِه َأْن ُيَسلَط َعَلى نـَْفٍس َواِحَدٍة يـَْقتـُُلَها، يـَْنُشُرَها بِاْلمِ  ْنَشاِر، ِاتِبْعُه فَِإنُه رَبَك، َوِإن ِمْن ِفتـْ

َعثُُه َاْآلنَ : َحتى يـُْلَقى ِشقْيِن، ثُم يـَُقولَ  ُعُم َأن َلُه رَبا ثُم يـَزْ  ،اُْنظُُروا ِإَلى َعْبِدي فَِإني أَبـْ
يَـُقوُل َلُه اَْلَخِبيثُ  يَـُقولُ  ؟َمْن رَبك: َغْيِري، فـَبَـَعَثُه اَللُه تـََعاَلى فـَ رَبَي اَللُه، َوأَْنَت َعُدو : فـَ

  .}ماجة بناه روا{. }َواَللِه َما ُكْنُت بـَْعُد َأَشد َبِصيَرًة ِبَك ِمني اَْليَـْومَ  ،اَللِه، أَْنَت اَلدجالُ 
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 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  - َرِضَي اللُه َعنـُْهما - اهللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رَ ابِ جَ  نْ عَ         
َلًة ُيَسيُحَها  الُ ج الد  جُ رُ خْ يَ { :قالَ  يِن َوِإْدبَاٍر ِمَن اْلِعْلِم، َوَلُه َأْربـَُعوَن لَيـْ ِفي َخْفَقٍة ِمَن الد

َها َكاْلُجُمَعِة، ثُم َسائِ  َها َكالشْهِر، َواْليَـْوُم ِمنـْ َها َكالسَنِة، َواْليَـْوُم ِمنـْ ُر ِفي اْألَْرِض، اْليَـْوُم ِمنـْ
: ، َولَُه ِحَماٌر يـَرَْكُبُه َعْرُض َما بـَْيَن ُأُذنـَْيِه َأْربـَُعوَن ِذرَاًعا، فـَيَـُقوُل لِلناسِ أَياِمِه َكأَياِمُكْم َهِذهِ 

نَـْيِه َكاِفرٌ  - َعز َوَجل  -َوِإن رَبُكمْ  ،أَنَا رَبُكْم، َوُهَو َأْعَورُ  ك :لَْيَس بَِأْعَوَر، َمْكُتوٌب بـَْيَن َعيـْ
َهٍل ِإال اْلَمِديَنَة  ُمَهجاٌة يـَْقَرُؤُه ُكل  .ف ر ُمْؤِمٍن َكاِتٍب َوَغْيِر َكاِتٍب، يَرُِد ُكل َماٍء َوَمنـْ

َواِبَها، َمَعُه ِجَباٌل ِمْن ُخْبٍز،  -َعز َوَجل  - َوَمكَة َحرَمُهَما اللهُ  َعَلْيِه، َوقَاَمِت اْلَمَالِئَكُة بِأَبـْ
، َوَمَعُه نـَْهَراِن أَنَا َأْعَلُم ِبِهَما ِمْنُه، نـَْهٌر يـَُقوُل اْلَجنُة َونـَْهٌر َوالناُس ِفي َجْهٍد ِإال َمِن تـَبَـَعهُ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

798 

يِه الناَر  ِذي ُيَسماُر، َوَمْن ُأْدِخَل الَة فـَُهَو النيِه اْلَجن ِذي ُيَسماُر، َفَمْن ُأْدِخَل اليـَُقوُل الن
َعُث َمَعُه : قَالَ . فـَُهَو اْلَجنةُ  َنٌة َعِظيَمٌة، يَْأُمُر السَماَء َوتـُبـْ َشَياِطيُن ُتَكلُم الناَس، َوَمَعُه ِفتـْ

يَـُقوُل لِلناسِ  ُتْمِطُر ِفيَما يـََرى الناُس، فـَ ؟ أَيـَها الناُس، َهْل يـَْفَعُل ِمْثَل َهَذا ِإال الرب : فـَ
َيِفر الناُس ِإَلى َجَبِل الدَخاِن ِفي الش : قَالَ  َيْشَتد ِحَصارُُهْم َوُيْجِهُدُهْم فـَ ُيَحاِصُرُهْم، فـَ اِم فـَ

يَـُقولُ  -َعَلْيِه السَالمُ  - ثُم يـَْنِزُل ِعيَسى. َجْهًدا َشِديًدا َناِدي ِمَن السَحِر فـَ يـُ يَا أَيـَها : فـَ
َهَذا رَُجٌل ِجِني، : ُقوُلونَ الناُس، َما َيْمنَـُعُكْم َأْن َتْخُرُجوا ِإَلى َهَذا اْلَكذاِب اْلَخِبيِث؟ فـَيَـ 

يَـْنطَِلُقونَ  ْم يَا َرْوَح : فـَتـَُقاُم الصَالُة فـَيـَُقاُل َلهُ  -َعَلْيِه السَالمُ  -فَِإَذا ُهْم ِبِعيَسى. فـَ تـََقد
يَـُقولُ . اللهِ  ْم ِإَماُمُكْم فـَُيَصلي ِبُكْم، فَِإَذا َصلى َصَالَة الصْبِح َخَرَج : فـَ قَالَ . ِإلَْيهِ لَِيتَـَقد :

ُلُه، َحتى  َيْمِشي ِإلَْيِه فـَيَـْقتـُ َفِحيَن يـََراُه اْلَكذاُب يـَْنَماُث َكَما يـَْنَماُث اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء، فـَ
َرُك ِممْن َكاَن يـَْتبَـُعُه َأَحٌد ِإال تَِبَعهُ : َأن الشَجَر َواْلَحَجَر يـَُناِدي       .}َهَذا يـَُهوِدي، َفَال يـُتـْ

  .} َرَواُه َأْمحَُد بِِإْسَناَدْيِن، رَِجاُل َأَحِدِمهَا رَِجاُل الصِحيحِ {
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َما {:-َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اَللهِ  :قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن أََنسَ         
ِإال َعَلْيِه  ،اَلدجاُل، ِإال َمكَة َواْلَمِديَنَة َولَْيَس نـَْقٌب ِمْن نَِقاِبَهاِمْن بـََلٍد ِإال َسَيَطُؤُه 

تَـْرُجُف اَْلَمِديَنُة َثَالَث رََجَفاتٍ  ،اَْلَمَالِئَكُة َصافيَن َتْحُرُسَها يَـْنِزُل بِالسْبَخِة فـَ َيْخُرُج  ،فـَ
َها ُكل َكاِفٍر َوُمَناِفقٍ    .}رواه أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي{. }ِإلَْيِه ِمنـْ
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َها - َعْن أُم َشرِيكٍ           -َوَسلمَ  َصلى اَللُه َعَلْيهِ  - أَنـَها مسََِعْت َرُسوَل اَللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َفأَْيَن اَْلَعَرُب يـَْوَمِئٍذ؟ ! يَا َرُسوَل اَللهِ : قَاَلتْ  ،لََيِفرن اَلناُس ِمْن اَلدجاِل ِفي اَْلِجَبالِ {:يـَُقولُ 
  .}وِٱلُرتمٌذيّ  مًسلمرواه أمحد و { .}ُهْم َقِليلٌ : قَالَ 

  1589 :الحديث رقم        

         :-َوَسلمَ َصلى اَللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َيْخُرُج ِإلَْيِهْم َجْيٌش ِمْن { َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى يـَْنِزَل الروُم بِاْألَْعَماِق َأْو ِبَداِبٍق فـَ

نَـَنا َوبـَْيَن ال : اْلَمِديَنِة ِمْن ِخَياِر َأْهِل اْألَْرِض يـَْوَمِئٍذ، فَِإَذا َتَصافوا قَاَلْت الرومُ  ِذيَن َخلوا بـَيـْ
يَـُقوُل اْلُمْسِلُمونَ . َسبَـْوا ِمنا نـَُقاتِْلُهمْ  َنُكْم َوبـَْيَن ِإْخَوانَِنا، : فـَ َال َواللِه َال ُنَخلي بـَيـْ

َهزُِم ثـُُلٌث َال يـَُتوُب اللُه َعَلْيِهْم أََبًدا، َويـُْقَتُل ثـُلُثـُُهْم َأْفَضُل الشَهَداِء  يـَُقاتُِلونـَُهْم، فـَيَـنـْ فـَ
َنَما ُهْم . لِه، َويـَْفَتِتُح الثـُلُث َال يـُْفتَـُنوَن أََبًدا، فـَيَـْفَتِتُحوَن ُقْسطَْنِطيِنيةَ ِعْنَد ال فـَبَـيـْ

ُتوِن، ِإْذ َصاَح ِفيِهْم الشْيطَانُ  ِإن اْلَمِسيَح : يـَْقَتِسُموَن اْلَغَناِئَم َقْد َعلُقوا ُسُيوفـَُهْم بِالزيـْ
َنَما ُهْم . مْ َقْد َخَلَفُكْم ِفي َأْهِليكُ  َيْخُرُجوَن َوَذِلَك بَاِطٌل ، فَِإَذا َجاُءوا الشْأَم َخَرَج، فـَبَـيـْ فـَ

يَـْنِزُل ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ  ،يُِعدوَن لِْلِقَتاِل ُيَسووَن الصُفوَف ِإْذ أُِقيَمْت الصَالةُ  َصلى  -فـَ
َلْو تـَرََكُه  ،-اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  فَِإَذا رَآُه َعُدو اللِه َذاَب َكَما َيُذوُب اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء، فـَ

ُلُه اللُه بَِيِدهِ  ُيرِيِهْم َدَمُه ِفي َحْربَِتهِ  ،َالْنَذاَب َحتى يـَْهِلَك، َوَلِكْن يـَْقتـُ   .}رواه مسلم{ .}فـَ
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َصلى اَللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - يلِ اهِ البَ  ةَ امَ مَ يب أُ أَ  نْ عَ         
يا أَيها الناُس، إنها لم تكن فتنٌة على وجِه األرِض، منُذ َذرََأ اُهللا ُذريَة آدَم  {:- َوَسلمَ 

َعْث نبيا إال َحذَر أُمَته الدجاَل،  - َعز وَجل  - َأْعَظَم من فتنِة الدجاِل، وإن اهللاَ  لم يـَبـْ
وأنا آِخُر األنبياِء، وأنتم آِخُر األَُمِم، وهو خارٌج فيكم ال َمحالَة، فإن يخرْج وأنا بين 
َأْظُهرِكم، فأنا َحِجيٌج لكل مسلٍم، وإن يخرْج من بـَْعِدي فكل َحِجيُج نفِسه، واهللاُ 

، وإنه يخرُج من ُخلٍة بين الشاِم والعراِق، فَيِعيُث يميًنا َخِليَفِتي على كل مسلمٍ 
فاثبُتوا فإني سَأِصُفه لكم صفًة لم َيِصْفها إياه قبلي ! أَيها الناسُ ! وشماًال، يا عباَد اهللاِ 

َر، أنا ربكم، وال تـََرْوَن ربكم حتى َتُموُتوا، وإنه َأْعَوُر، وإن ربكم ليس بَأْعوَ : نبي، يقولُ 
نَـْيهِ  كافٌر، يقرُؤه كل مؤمٍن، كاِتٌب أو غيُر كاِتٍب، وإن من فتنِته : وإنه مكتوٌب بين َعيـْ

أن معه َجنًة ونارًا، فنارُه جنٌة وجنُته ناٌر، فَمن ابتُِلَي بنارِه فْلَيْسَتِغْث باِهللا، وْليَـْقَرْأ فواِتَح 
رأيَت إن بـََعْثُت لك أباك وأمك أََتْشَهُد أ: وإن من فتنِته أن يقوَل لألعرابي . الكهفِ 

يا بـَُني : نعم، فيتمثُل له شيطاناِن في صورِة أبيه وأمه، فيقوالنِ : أني ربك ؟ فيقولُ 
اتِبْعُه، فإنه ربك، وإن من فتنِته أن ُيَسلَط على نفٍس واحدٍة فيَـْقتـُُلها، يـَْنُشُرها بالِمْنشاِر 

َعثُه ثم يـَْزُعُم أن له ربا : ِن، ثم يقولُ حتى تـُْلَقى ِشقيْ  انظُُروا إلى َعْبِدي هذا، فإني أَبـْ
رَبَي اهللاُ، وأنت َعُدو اِهللا، : َمن ربك؟ فيقولُ : غيري، فيبعثُه اهللاُ، ويقوُل له الخبيثُ 

تنِته أن يأمَر وإن من ف. أنت الدجاُل، واِهللا ما كنُت َقط َأَشد بصيرًة بك ِمني اليومَ 
وإن من فتنِته أن َيُمر بالحي . السماَء أن ُتْمِطَر فُتْمِطُر، ويأمَر األرَض أن تـُْنِبَت فتـُْنِبتُ 

َقى لهم سائمٌة إال َهَلَكت ، فُيَصدقونه، . فُيَكذبونه، فال يـَبـْ بالحي من فتنِته أن َيُمر وإن
ْنِبُت، حتى تـَُروَح َمواِشيِهم فيأمُر السماَء أن تُْمِطَر فُتْمِطُر،  ويأمُر األرَض أن تـُْنِبَت فتـُ
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َقى . من يوِمِهم ذلك َأْسَمَن ما كانت وَأْعَظَمه، وَأَمده َخواِصَر وَأَدرُه ُضروًعا وإنه ال يـَبـْ
شيٌء من األرِض إال َوِطَئه وَظَهر عليه، إال مكَة والمدينَة، ال يأتِيِهما من نـََقب من 

ال َلِقَيْتُه المالئكُة بالسيوِف َصْلَتًة، حتى يـَْنِزَل عند الضرِيِب األحمِر، عند أنقاِبِهما إ
َقى فيها منافٌق وال  َقَطِع السَبخِة، فتَـْرُجُف المدينُة بأهِلها ثالَث رَْجفاٍت، فال يـَبـْ ُمنـْ

ويُْدَعى  منافقٌة إال خرج إليه، فتَـْنِفي الخبيَث منها كما يـَْنِفي الكيُر َخَبَث الحديِد،
هم يـَْوَمِئٍذ قليٌل، وإماُمهم  :قالفأين العرُب يـَْوَمِئٍذ ؟ : ذلك اليوُم يوَم الَخَالِص، قيل

َنما إماُمهم قد تـََقدم ُيَصلي بِهُم الصْبَح، إذ نزل عليهم عيسى ابُن  رجٌل صالٌح، فبَـيـْ
ليتقدَم عيسى، فيضُع عيسى مريَم الصْبَح، فرجع ذلك اإلماُم يـَْنُكُص َيْمِشي الَقْهَقَرى 

تـََقدْم َفَصل؛ فإنها لك أُِقيَمْت، فُيَصلى بهم إماُمهم، فإذا : يَده بين َكِتَفْيِه، ثم يقوُل له
افَتحوا الباَب، فيَـْفَتُحون ووراَءه الدجاُل معه سبعوَن ألَف : انصرف قال عيسى

إليه الدجاُل ذاب كما يذوُب الِمْلُح يهودي، كلهم ذو سيٍف ُمَحلى وَساٍج، فإذا نظر 
وينطلُق هاربًا، فُيْدرُِكه عند باِب ُلد الشرقي فيقتُله، فيَـْهزُِم اُهللا اليهوَد فال . في الماءِ 

َقى شيٌء ِمما خلق اهللاُ  يـََتواَقى به يهودي إال أَْنَطَق اهللاُ ذلك الشيَء، ال  -َعز وَجل  -يـَبـْ
: ال حائٌط وال دابٌة إال الَغْرَقَدُة، فإنها من َشَجرِِهم ال تـَْنِطُق، إال قالَحَجٌر وال شجٌر و 

فيكوُن عيسى ابُن مريَم في أُمِتي َحَكًما . يا عبَد اِهللا المسلَم هذا يهودي فتَـَعاَل اقتـُْله
ويترُك الصدقَة، َعْدًال، وإماًما ُمْقِسطًا َيُدق الصليَب، وَيْذَبُح الِخْنزيَر، ويضُع الِجْزيَة، 

َزُع ِحَمُة كل ذاِت ِحَمٍة،  فال َيْسَعى على شاٍة وال بعيٍر، وتـُْرَفُع الشحناُء والتباُغُض، وتـُنـْ
حتى يُْدِخَل الوليُد يَده في ِفي الَحيِة فال َتُضره، وَتُضُر الوليدُة األسَد فال َيُضرها، 

 األرُض من السْلِم كما يُْمَألُ اإلناُء من ويكوُن الذئُب في الغنِم كأنه كلُبها، وُتْمَألُ 
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الماِء، وتكوُن الكلمُة واحدًة، فال يـُْعَبُد إال اهللاُ، وتضُع الحرُب أوزارَها، وُتْسَلُب 
قريٌش ُمْلَكها، وتكوُن األرُض كفاثوِر الِفضِة، تـُْنِبُت نباَتها بَعْهِد آدَم حتى يجتمَع النـَفُر 

فُيْشِبُعهم، ويجتمُع النـَفُر على الرمانِة فُتْشِبُعهم، ويكوُن الثـْوُر  على الِقْطِف من العنبِ 
وإن قبَل خروِج الدجاِل  .بكذا وكذا وكذا من الماِل، ويكوُن الَفَرُس بالدرَْيِهماتِ 

 ثالَث سنواٍت ِشداٍد، ُيِصيُب الناَس فيها ُجوٌع شديٌد، يأمُر اُهللا السماَء السنَة األولى
أن َتْحِبَس ثـُُلَث َمَطرِها، ويأمُر األرَض أن َتْحِبَس ثـُُلَث نباتِها، ثم يأمُر السماَء في 
السنِة الثانيِة فَتْحِبُس ثـُلَُثْي َمَطرِها، ويأمُر األرُض فَتْحِبُس ثـُلَُثْي نباِتها، ثم يأمُر السماَء 

رًة، ويأمُر األرَض فَتْحِبُس نباَتها  في السنِة الثالثِة فَتْحِبُس مطَرها كله، فال تـَْقطُُر ُقطْ 
َقى ذاُت ِظْلٍف إال َهَلَكت إال ما شاءَ  ا مَ فَ : يلَ قِ  .اهللاُ  كله فال تـُْنِبُت خضراَء، فال يـَبـْ

 مْ هِ يْ لَ عَ  كَ لِ التهليُل والتكبيُر والتحميُد، وُيْجِزُئ ذَ : اِن ؟ قالَ مَ الز  كَ لِ يُِعيُش الناَس يف ذَ 
  .  }صحيح اجلامع: صححه األلباين يف{. }َمْجَزَأَة الطعامِ 

  1591 :الحديث رقم        

َما  {:-َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -سَ نَ أَ َعْن         
لَْيَس  -َعز َوَجل  -َوِإن رَبُكمْ ، َأَال ِإنُه َأْعَورُ  ،ِمْن نَِبي ِإال َوَقْد أَْنَذَر أُمَتُه َاْألَْعَوَر اَْلَكذابَ 

نَـْيهِ    .}وِأبِّو ُدٱِودُ  وِٱلُرتمٌذيّ  ِومًسلم ٱلّبٌخٱريّ و  رواه أمحد{ .}ر. ف. ك :بَِأْعَوَر، َوَمْكُتوٌب بـَْيَن َعيـْ

  1592 :الحديث رقم        
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            :-َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اَللهِ  :قالَ  - َعْنهُ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  -ةَ فَ يْـ ذَ حُ  نْ عَ         
 ،َمَعُه نـَْهَراِن َيْجرِيَاِن، َأَحُدُهَما رَْأَي اَْلَعْيِن، َماٌء أَبـَْيضُ  .َألَنَا َأْعَلُم ِبَما َمَع اَلدجالِ  {

ْلَيْأِت اَلنـْهَر اَلِذي يـََراُه نَارًا، َواْآلَخُر رَْأَي اَْلَعْيِن، نَاٌر تََأجُج، فَِإما َأدْ  رََكن َأَحٌد فـَ
َيْشَرَب ِمْنُه، فَِإنُه َماٌء بَارٌِد، َوِإن اَلدجاَل َمْمُسوُح اَْلَعيْ  ِن، َوْليَـْفَحْصَن ثُم ْلُيطَْأِطْئ رَْأَسُه فـَ

نَـْيِه َكاِفرٌ  َها ظََفَرٌة َغِليظٌَة َمْكُتوٌب بـَْيَن َعيـْ . }، يـَْقَرُؤُه ُكل ُمْؤِمٍن، َكاِتٍب َوَغْيِر َكاِتبٍ َعَليـْ
  .}لممسو  رواه أمحد{

  1593 :الحديث رقم        

              :-َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ثَُه نَِبي قـَْوَمهُ َأَال ُأْخِبرُُكْم  { اِل َحِديثًا َما َحدجُه َأْعَورُ  ،َعْن اَلدُه َيِجيُء َمَعُه ِمْثُل  ،ِإنَوِإن

. }ِهَي اَلناُر، َوِإني أُْنِذرُُكْم َكَما أَْنَذَر ِبِه نُوٌح قـَْوَمهُ  ي َأُقوُل ِإنـَها اَْلَجنةُ فَاَلتِ  ،اَْلَجنِة َوالنارِ 
  .}ِومًسلم ّبٌخٱريّ رواه ٱل{

  1594 :الحديث رقم        

َصلى اَللُه َعَلْيِه  - قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قالَ  كَ لِ ذَ كَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َنُه ِعَنَبٌة طَاِفَئةٌ   ،َأَال ِإن اَْلَمِسيَح اَلدجاَل َأْعَوُر اَْلَعْيِن اَْلُيْمَنى{:- َوَسلمَ  رواه {. }َكَأن َعيـْ
  .}ِومًسلم ٱلّبٌخٱريّ أمحد و 

  1595 :الحديث رقم        



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

804 

ُهما -َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن َرُسوِل اللهِ  - َرِضَي اهللاُ َعنـْ
َنَة اْألَْحَالسِ  َنُة : فـََقاَل قَاِئلٌ . َفذََكَر اْلِفَنتَ َفَأْكثـََر ِيف ذِْكرَِها َحىت ذََكَر ِفتـْ يَا َرُسوَل اللِه، َوَما ِفتـْ

َنُة السراِء َدَخنـَُها ِمْن َتْحِت َقَدَمْي رَُجٍل ِمْن { :ِس ؟ قَالَ اْألَْحَال  ِهَي َهَرٌب َوَحْرٌب، ثُم ِفتـْ
ى َأْهِل بـَْيِتي يـَْزُعُم أَنُه ِمني َولَْيَس ِمني، َوِإنَما َأْولَِياِئي اْلُمتـُقوَن، ثُم َيْصطَِلُح الناُس َعلَ 

َهْيَماِء َال َتدَُع َأَحًدا ِمْن َهِذِه اْألُمِة ِإال َلَطَمْتُه َلْطَمًة، رَُجٍل َكَوِرٍك َعَلى ضِ  َنُة الد َلٍع، ثُم ِفتـْ
فَِإَذا ِقيَل انـَْقَضْت َتَماَدْت، ُيْصِبُح الرُجُل ِفيَها ُمْؤِمًنا َويُْمِسي َكاِفًرا، َحتى َيِصيَر الناُس 

َماٍن َال نَِفاَق ِفيِه، َوُفْسطَاِط نَِفاٍق َال ِإيَماَن ِفيِه، فَِإَذا َكاَن ُفْسطَاِط ِإي: ِإَلى ُفْسطَاطَْينِ 
َتِظُروا الدجاَل ِمْن يـَْوِمِه َأْو ِمْن َغِدهِ  صحيح أيب :رواه أبو داود وصححه األلباين يف{. }َذاُكْم فَانـْ

  .}داود

  1596: الحديث رقم        

ثـََنا َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب َبْكٍر الصديقِ          ُه َعَلْيِه  -َحدى اللَصل
َواٌم َكَأن { :قَالَ  - َوَسلمَ  الدجاُل َيْخُرُج ِمْن َأْرٍض بِاْلَمْشِرِق يـَُقاُل َلَها ُخَراَساُن، يـَْتبَـُعُه َأقـْ

 صحيح الرتمذي: رواه الرتمذي وصححه األلباين يف{. }اْلُمْطَرَقةُ ُوُجوَهُهْم اْلَمَجان{. 

  1597: الحديث رقم        

َها - َعْن َعاِئَشةَ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -َدَخَل َعَلي َرُسوُل اللهِ : قَاَلتْ  -َرِضَي اُهللا َعنـْ
. يَا َرُسوَل اللِه، ذََكْرُت الدجاَل فـََبَكْيتُ : ؟ قـُْلتُ  َما يـُْبِكيكِ { :َوأَنَا أَْبِكي فـََقاَل ِيل  - َوَسلمَ 

ِإْن َيْخُرْج الدجاُل َوأَنَا َحي َكَفْيُتُكُموُه، َوِإْن : - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 
َس بَِأْعَوَر، َوِإنُه َيْخُرُج ِفي يـَُهوِديِة لَيْ  - َعز َوَجل  - َيْخُرْج الدجاُل بـَْعِدي فَِإن رَبُكمْ 
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َواٍب َعَلى ُكل نـَْقٍب  َعُة أَبـْ َأْصبَـَهاَن َحتى يَْأِتَي اْلَمِديَنَة، فـَيَـْنِزَل نَاِحَيتَـَها َوَلَها يـَْوَمِئٍذ َسبـْ
َيْخُرَج ِإلَْيِه ِشَراُر َأْهِلَها َحتى يَْأِتَي ِفَلْسطِ  َها َمَلَكاِن، فـَ يَـْنِزَل ِعيَسىِمنـْ               يَن بَاَب ُلد، فـَ

َلُه، ثُم َيْمُكَث ِعيَسى -َعَلْيِه السَالم - ِفي اْألَْرِض َأْربَِعيَن َسَنًة  - َعَلْيِه السَالم -فـَيَـْقتـُ
  .}قصة املسيح الدجال: رواه أمحد وصححه األلباين يف{. }ِإَماًما َعْدًال َوَحَكًما ُمْقِسطًا

  1598: الحديث رقم        

ُهَما -َعِن اْبِن ُعَمرَ          اْنطََلَق  -ْنهُ َرِضَي اُهللا عَ  - َأن ُعَمَر ْبَن اخلّطابِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
 ِيبمَ  -َمَع النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَياِن  - َصل ِيف َرْهٍط ِقَبَل اْبِن َصياٍد َحىت َوَجُدوُه يـَْلَعُب َمَع الصبـْ

 ِيبَضَرَب الن اٍد اْحلُُلَم، فـََلْم َيْشُعْر َحىتُه  -ِعْنَد أُطُِم َبِين َمَغاَلَة، َوَقْد َقاَرَب اْبُن َصيى اللَصل
؟  فـََنظََر إِلَْيِه اْبُن َصياٍد  َتْشَهُد أَني َرُسوُل اللهِ : بَِيِدِه، ُمث قَاَل ِالْبِن َصيادٍ  - لمَ َعَلْيِه َوسَ 

أََتْشَهُد : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َأْشَهُد أَنَك َرُسوُل اْألُميَني، فـََقاَل اْبُن َصياٍد لِلنِيب : فـََقالَ 
: قَاَل اْبُن َصيادٍ  ؟ َماَذا تـََرى: ، فـََقاَل َلهُ آَمْنُت بِاللِه َوِبُرُسِلهِ : ُسوُل اللِه ؟ فـََرَفَضُه َوَقالَ َأين رَ 

 ِيبمَ  - يَْأتِيِين َصاِدٌق وََكاِذٌب، فـََقاَل النُه َعَلْيِه َوَسلى اللَط َعَلْيَك اْألَْمرُ : - َصلقَاَل ُخل ُمث ،
 ِيبمَ  - َلُه النُه َعَلْيِه َوَسلى اللي َقْد َخَبْأُت َلَك َخِبيًئا: - َصلادٍ ِإنفـََقاَل اْبُن َصي ، : ،خُهَو الد

َلْن تـَْعُدَو َقْدَركَ : فـََقالَ  َدْعِين يَا َرُسوَل اللِه : -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -، فـََقاَل ُعَمرُ اْخَسْأ، فـَ
َلْن ُتَسلَط َعَلْيِه، َوِإْن َلْم : -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ْضِرْب ُعنـَُقُه، فـََقاَل النِيب أَ  ِإْن َيُكْنُه فـَ

َر َلَك ِفي قـَْتِلهِ  ُهَما -مسَِْعُت اْبَن ُعَمرَ : َوقَاَل َساملٌِ . َيُكْنُه َفَال َخيـْ : يـَُقولُ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َوُأَيب ْبُن َكْعٍب ِإَىل النْخِل الِيت ِفيَها  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َد َذِلَك َرُسوُل اللهِ اْنطََلَق بـَعْ 

 ِيباٍد، فـََرآُه الناٍد َشْيًئا قـَْبَل َأْن يـَرَاُه اْبُن َصياٍد، َوُهَو َخيِْتُل َأْن َيْسَمَع ِمْن اْبِن َصياْبُن َصي             
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ِيف َقِطيَفٍة َلُه ِفيَها َرْمَزٌة َأْو َزْمَرٌة، فـَرََأْت أم : يـَْعِين . َوُهَو ُمْضَطِجعٌ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -
َوُهَو يـَتِقي ِجبُُذوِع النْخِل، فـََقاَلْت ِالْبِن  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اْبِن َصّياٍد َرُسوَل اللهِ 

، فـَثَاَر اْبُن -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َهَذا ُحمَمدٌ  -َوُهَو اْسُم اْبِن َصيادٍ  -يَا َصافِ : َصيادٍ 
  .}رواه البخاري ومسلم{ .}َلْو تـَرََكْتُه بـَينَ  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - فـََقاَل النِيب . َصيادٍ 

  1599 :الحديث رقم        

         اٍد ُهَو : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب َذراْبَن َصي اٍت َأنَألَْن َأْحِلَف َعْشَر َمر
 - ِإن َرُسوَل اللهِ : َوقَالَ : قَالَ . الدجاُل، َأَحب ِإَيل ِمْن َأْن َأْحِلَف َمرًة َواِحَدًة أَنُه لَْيَس ِبهِ 

 َفَسأَْلتـَُهاَفأَتـَْيتـَُها : ؟ قَالَ  َسْلَها َكْم َحَمَلْت ِبهِ {:بـََعَثِين ِإَىل أُمِه فـََقالَ  - ْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه َعلَ 
َها فـََقالَ : قَالَ . َمحَْلُت ِبِه اثـَْينْ َعَشَر َشْهرًا: فـََقاَلتْ  َعْن َصْيَحِتِه ِحيَن  َسْلَها: ُمث أَْرَسَلِين إِلَيـْ

َها َفَسأَْلتـَُها، فـََقاَلتْ : قَالَ  ؟ َوَقعَ  ُمث قَاَل َلُه . َصاَح ِصَياَح الصِيب اْبِن َشْهرٍ : فـََرَجْعُت إِلَيـْ
َخبْأَت ِيل َخْطَم : ، قَالَ ِإني َقْد َخبْأُت َلَك َخْبأً  :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َرُسوُل اللِه 

فَـَقاَل َرُسوُل . الدخْ : الدَخاَن فـََلْم َيْسَتِطْع، فـََقالَ  :َفَأرَاَد َأْن يـَُقولَ : قَالَ . َشاٍة َعْفرَاَء َوالدَخانَ 
وقال  واه أمحد والبزار والطرباين،{.}اْخَسْأ، فَِإنَك َلْن تـَْعُدَو َقْدَركَ  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

، وصححه ابن حجر يف فتح رجال الصحيح غري احلارث بن حصرية فهو ثقةورجال أمحد : جممع الزوائد: اهليثمي يف
 .}الباري

  1600 :الحديث رقم        

ُهَما -َلِقَي اْبُن ُعَمرَ : َعْن نَاِفٍع قَالَ          اْبَن َصاِئٍد ِيف بـَْعِض طُُرِق  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َفَدَخَل اْبُن ُعَمَر َعَلى َحْفَصَة َوَقْد  ،فَانـْتَـَفَخ َحىت َمَأل السكةَ  ،اْلَمِديَنِة فـََقاَل َلُه قـَْوال أَْغَضَبهُ 
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َصلى  -أََما َعِلْمَت َأن َرُسوَل اللهِ  ؟َرِمحََك اللُه َما أََرْدَت ِمْن اْبِن َصائِدٍ  :بـََلَغَها فـََقاَلْت َلهُ 
  .}مسلم رواه{. }؟ ِمْن َغْضَبٍة يـَْغَضبـَُها ِإنَما َيْخُرجُ { :قَالَ  - اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  1601: الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ  -َعْن ًأيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيارًا َوَمَعَنا اْبُن : قالَ  - َرِضَي اللاًجا َأْو ُعمَخَرْجَنا ُحج
أَنَا َوُهَو، فَاْستَـْوَحْشُت ِمْنُه َوْحَشًة َشِديَدًة ِمما  فـَنَـزَْلَنا َمْنزِال فـَتَـَفرَق الناُس َوبَِقيتُ : َصاِئٍد، قَالَ 

ِإن اْحلَر َشِديٌد؛ فـََلْو َوَضْعَتُه َحتَْت : َوَجاَء ِمبََتاِعِه فـََوَضَعُه َمَع َمَتاِعي فـَُقْلتُ : يـَُقاُل َعَلْيِه، قَالَ 
اْشَرْب أَبَا : َنٌم فَاْنطََلَق َفَجاَء ِبُعس فـََقالَ فـَرُِفَعْت لََنا غَ : قَالَ . فـََفَعلَ : قَالَ . تِْلَك الشَجَرةِ 
َما ِيب ِإال َأين َأْكَرُه َأْن َأْشَرَب َعْن َيِدِه َأْو قَاَل  -ِإن احلَْر َشِديٌد َواللَنبُ َحار : َسِعيٍد، فـَُقْلتُ 
ْبًال َفأَُعلَقُه ِبَشَجَرٍة ُمث َأْخَتِنَق ِمما أَبَا َسِعيٍد، َلَقْد َمهَْمُت َأْن آُخَذ حَ : فـََقالَ  -آُخَذ َعْن َيِدهِ 

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -يـَُقوُل ِيل الناُس، يَا أَبَا َسِعيٍد َمْن َخِفَي َعَلْيِه َحِديُث َرُسوِل اللهِ 
َصلى اللُه  -ِديِث َرُسوِل اللهِ َما َخِفَي َعَلْيُكْم َمْعَشَر األَْنَصاِر، أََلْسَت ِمْن أَْعَلِم الناِس ِحبَ 

َوأَنَا ُمْسِلٌم  .ُهَو َكاِفرٌ  {:- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -؟ أَلَْيَس َقْد قَاَل َرُسوُل اللهِ  - َعَلْيِه َوَسلمَ 
َوَقْد تـَرَْكُت  .ال يُوَلُد َلهُ ُهَو َعِقيٌم  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -؟ َأَو لَْيَس َقْد قَاَل َرُسوُل اللهِ 

ال َيْدُخُل اْلَمِديَنَة  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َوَلِدي بِاْلَمِديَنِة ؟ أََو لَْيَس َقْد قَاَل َرُسوُل اللهِ 
بَـْلُت ِمْن اْلَمِديَنِة َوأَنَا أُرِيُد َمكَة ؟ قَاَل أَبُو َسِعيٍد ا .َوال َمكةَ  َحىت ِكْدُت َأْن : ْخلُْدرِي َوَقْد أَقـْ

تـَبا َلَك  :قـُْلُت لَهُ : قَالَ . أََما َواللِه ِإين َألْعرِفُُه َوأَْعِرُف َمْوِلَدُه َوأَْيَن ُهَو اآلنَ : أَْعِذَرُه، ُمث قَالَ 
  .}رواه مسلم{. }َسائَِر اْليَـْومِ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

808 

. ِه ِإين َألْعَلُم اآلَن َحْيُث ُهَو َوأَْعِرُف أَبَاُه َوأُمهُ أََما َوالل : َوِيف رَِوايٍَة قاَل اْبُن َصيادٍ         
  .}رواه مسلم{. }َلْو ُعِرَض َعَلي َما َكرِْهتُ : أََيُسرَك أَنَك َذاَك الرُجُل ؟ فـََقالَ : َوِقيَل َلهُ 

  1602 :الحديث رقم        

َحيِْلُف  -َرِضَي اللُه َعنـُْهما - لهِ رَأَْيُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد ال: َعْن ُحمَمد ْبِن اْلُمْنَكِدِر قالَ         
 ِه َأنالُ  بِاللجاِئِد الدِه؟ قَالَ : قـُْلتُ . اْبَن الصمسَِْعُت ُعَمرَ  {:َحتِْلُف بِالل ُه  -ِإينَرِضَي الل

َلْم يـُْنِكْرُه النِبي  ،-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َيْحِلُف َعَلى َذِلَك ِعْنَد النِبي  -َعْنهُ                فـَ
  .}رواه البخاري{. }- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

  1603: الحديث رقم        

َها -ةَ شَ عائِ  نْ عَ          َرُسوَل  ن أَ : -َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  - ِيب الن  جِ وْ زَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
وُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اللُهم ِإني َأعُ  {:ةِ ّال  الص و ِيف عُ دْ يَ  كانَ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ 

َنِة اْلَمِسيِح الدجالِ ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَقْبرِ  َنِة اِفتـْ َنِة ْلَمْحَيا ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ َوِفتـْ
  .}رواه البخاري{. }، اللُهم ِإني َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرمِ اْلَمَماتِ 

  1604 :الحديث رقم        

       :-َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ْلَيسْ { اللُهم ِإني َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب : َتِعْذ بِاللِه ِمْن َأْرَبٍع، يـَُقولُ ِإَذا َتَشهَد َأَحدُُكْم فـَ

َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماتِ  ،َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ  ،َجَهنمَ  َنِة اْلَمِسيِح  ،َوِمْن ِفتـْ َوِمْن َشر ِفتـْ
  .}رواه مسلم{ .}الدجالِ 
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  1605 :الحديث رقم        

 :- َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - اءِ دَ رْ يب الد أَ  نْ عَ         
: رواه مسلم وقال{. }ُعِصَم ِمْن الدجالِ  ،َمْن َحِفَظ َعْشَر آيَاٍت ِمْن َأوِل ُسورَِة اْلَكْهف{

  .}ِمْن َأوِل اْلَكْهف: قَاَل َمهامٌ و . ِمْن آِخِر اْلَكْهفِ : قال شعبة

  1606 :الحديث رقم        

َصلى اَللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ي رِ دْ اخلُْ  يدٍ عِ يب سَ أَ  نْ عَ         
  }يـَْوَم اْلُجُمَعِة َأَضاَء َلُه ِمَن اْلنـْوِر َما بـَْيَن اْلُجُمَعتَـْينِ ِإن َمْن قـََرَأ ُسْورََة اْلَكْهِف {:- َوَسلمَ 

  .}صحيح اجلامع الصغري يف ، وصححه األلباينرواه احلاكم يف املستدرك{

  

  وجَ جُ أْ مَ وَ  وجَ جُ أْ يَ  ُخُروجُ 
ِإنا  )83(َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْيِن ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا  :قال تعاىل        

َناُه ِمْن ُكل َشْيٍء َسَبًبا  َحتى ِإَذا بـََلَغ  )85(فَأَتْـَبَع َسَبًبا  )84(َمكنا َلُه ِفي اْألَْرِض َوَآتـَيـْ
ٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها قـَْوًما قـُْلَنا يَا َذا اْلَقْرنـَْيِن ِإما َمْغِرَب الشْمِس َوَجَدَها تـَْغُرُب ِفي َعيْ 

بُُه ثُم يـَُرد ِإَلى  )86(َأْن تـَُعذَب َوِإما َأْن تـَتِخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا  ا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذقَاَل َأم
بُُه َعَذابًا ُنْكًرا  ِه فـَيـَُعذا  )87(رَبَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسنَـُقوُل َوَأم َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فـَ

َحتى ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع الشْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع  )89(ثُم أَتْـَبَع َسَبًبا  )88(َلُه ِمْن َأْمرِنَا ُيْسًرا 
ًرا  ًرا   )90(َعَلى قـَْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها ِستـْ  )91(َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخبـْ
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ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما قـَْوًما َال َيَكاُدوَن ) 92(ثُم أَتْـَبَع َسَبًبا  دى ِإَذا بـََلَغ بـَْيَن السَحت
ِسُدوَن ِفي اْألَْرِض فـََهْل قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنـَْيِن ِإن يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمفْ  )93(يـَْفَقُهوَن قـَْوًال 

نَـُهْم َسدا  نَـَنا َوبـَيـْ ٌر ) 94(َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل بـَيـْ قَاَل َما َمكني ِفيِه رَبي َخيـْ
نَـُهْم َرْدًما  َنُكْم َوبـَيـْ ٍة َأْجَعْل بـَيـْ ى ِإَذا  )95(فََأِعيُنوِني ِبُقوَساَوى بـَْيَن َآُتوِني زُبـََر اْلَحِديِد َحت

ْيِن قَاَل انـُْفُخوا َحتى ِإَذا َجَعَلُه نَارًا قَاَل َآُتوِني أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطًرا  َفَما  )96(الصَدفـَ
قَاَل َهَذا رَْحَمٌة ِمْن رَبي فَِإَذا َجاَء َوْعُد  )97(اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا لَُه نـَْقًبا 

َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي بـَْعٍض َونُِفَخ  )98(ُه دَكاَء وََكاَن َوْعُد رَبي َحقا رَبي َجَعلَ 
  .}سورة الكهف{) 99(ِفي الصوِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا 

 )96(ْنِسُلوَن َحتى ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكل َحَدٍب يَـ  :قال تعاىلو         
َلَنا َقْد ُكنا ِفي َغْفَلٍة  تَـَرَب اْلَوْعُد اْلَحق فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الِذيَن َكَفُروا يَا َويـْ َواقـْ

  .}سورة األنبياء{) 97(ِمْن َهَذا َبْل ُكنا ظَاِلِميَن 

  1607 :الحديث رقم        

َصلى اَللُه  -قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - يارِ فَ غِ الْ  دٍ يْ سَ أُ  نِ بْ  ةَ فَ يْـ ذَ حُ  نْ عَ         
طُُلوُع الشْمِس من َمْغرِِبها، : ال تـَُقوُم الّساَعُة حّتى يكون َعْشُر آياتٍ  {:-َعَلْيِه َوَسلمَ 

: وَثَالُث ُخُسوفَاتٍ  ونـُُزوُل ِعيسى بن مريم،. والدَخاُن، والدجاُل، َويَْأُجوُج َوَمْأُجوجُ 
َرِة اْلَعَرِب، َونَاٌر َتْخُرُج ِمْن قـَْعِر . َوَخْسٌف بِاْلَمْغِربِ . َخْسٌف بِاْلَمْشِرقِ  َوَخْسٌف َبَجزِيـْ

رواه {. }ا، وَتِقيُل َمَعُهم إذا قَاُلواَعَدٍن، َتُسوُق الّناَس إلى اْلَمْحَشِر، تَِبيُت َمَعُهم إذا بَاُتو 
  . }اين يف صحيح الرتمذيلبالرتمذي وصححه األ
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  1608 :الحديث رقم        

         ُث ِيف   :قَالَ  كَ لِ ذَ كَ   -َرِضَي اهللاُ َعْنهُ  -َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن َأِسيٍد اْلِغَفارِيا قـُُعوًدا نـََتَحدُكن
َفذََكْرنَا الساَعَة فَاْرتـََفَعْت َأْصَواتـَُنا فـََقاَل  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِظل ُغْرَفٍة لَِرُسوِل اللهِ 

َلْن تـَُقوَم الساَعُة َحتى َيُكوَن  :َأوْ  .َلْن َتُكونَ  {:-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوُل اللهِ 
َلَها َعْشُر آيَاتٍ  بـْ ابةِ  ،طُُلوُع الشْمِس ِمْن َمْغرِِبَها :قـَ َوُخُروُج يَْأُجوَج  ،َوُخُروُج الد

 ،َخْسٌف بِاْلَمْغِربِ  :َوَثَالثَُة ُخُسوفٍ  ،َوالدَخانُ  ،َوِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ  ،َوالدجالُ   ،َوَمْأُجوجَ 
ِمْن  ،َتْخُرُج نَاٌر ِمْن  اْلَيَمنِ  :َوآِخُر َذِلكَ  ،َوَخْسٌف ِبَجزِيَرِة  اْلَعَربِ  ،َوَخْسٌف بِاْلَمْشِرقِ 

صحيح األلباين يف وصححه رواه أبو داود يف صحيحه، {. }َتُسوُق الناَس ِإَلى اْلَمْحَشرِ   ،قـَْعِر َعَدنٍ 
  .}أيب داود

  1609 :الحديث رقم        

َها -َعْن َزيـَْنَب بِْنِت َجْحشٍ           -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َها يـَْوًما َفزًِعا يـَُقولُ  تَـَرَب، فُِتَح { :َدَخَل َعَليـْ َال ِإَلَه ِإال اللُه، َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َشر َقْد اقـْ

بـَْهاِم َوالِيت تَِليَهاَوَحلَق بِِإْصبَـ . اْليَـْوَم ِمْن َرْدِم يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذهِ  قَاَلْت َزيـَْنُب . َعْيِه اْإلِ
نـََعْم ِإَذا َكثـَُر : يَا َرُسوَل اللِه، أَفـَنَـْهِلُك َوِفيَنا الصاِحلُوَن؟ قَالَ : فـَُقْلتُ : بِْنُت َجْحشٍ 

   .}رواه البخاري{ .}اْلُخْبثُ 

  1610 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه  -أَنُه قَاَل لِلنِيب  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -قـََتاَدَة َعْن َرُجٍل ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنةِ  َعنْ         
َكْيَف  {:يَا َرُسوَل اللِه، َقْد رَأَْيُت السد الِذي بـَْنيَ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج، قَالَ  :- َعَلْيِه َوَسلمَ 

َتهُ  َتهُ : اْلبـُْرِد اْلُمَحربِ، طَرِيَقٌة َمحْرَاُء، َوطَرِيَقٌة َسْوَداُء، قَالَ  ِمْثلُ : ؟ قَالَ  رَأَيـْ رواه إبن {. }َقْد رَأَيـْ
  .}حجر العسقالين بسند صحيح يف تغليق التعليق

  1611 :الحديث رقم        

يـُْفَتُح { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
  .}رواه البخاري{. }الرْدُم َرْدُم يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذِه َوَعَقَد ُوَهْيٌب ِتْسِعينَ 

  1612 :الحديث رقم        

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعْن َرُسوِل اللهِ َكَذِلَك   -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ         
 ِإن  يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج َيْحِفُرونَُه ِفي ُكل يـَْوٍم، َحتى ِإَذا َكاُدوا يـََرْوَن ُشَعاَع الشْمسِ  {:قَالَ 

ُيِعيُدُه اللُه : قَاَل الِذي َعَلْيِهمْ  َكَما َكاَن، َحتى ِإَذا  تـََعاَلىاْرِجُعوا، َفَسَتْحِفُرونَُه َغًدا، فـَ
َعثـَُهْم َعَلى الناِس َحَفُروا تـُُهْم َوَأرَاَد اللُه َأْن يـَبـْ ى ِإَذا َكاُدوا يـََرْوَن ُشَعاَع  ،بـََلَغْت ُمدَحت

َنى، َواْسَتثْـ  - ِإْن َشاَء اللهُ  -اْرِجُعوا، َفَسَتْحِفُرونَُه َغًدا: الشْمِس قَاَل الِذي َعَلْيِهمْ 
َيْخُرُجوَن َعَلى الناِس،  َيْحِفُرونَُه فـَ يَـُعوُدوَن ِإلَْيِه َوُهَو َكَهْيَئِتِه ِحيَن تـَرَُكوُه بِاَألْمِس، فـَ فـَ

ُهمْ  فـَيَـْرُموَن ِسَهاَمُهْم ِإَلى السَماِء،  ،فـَيـَُنشُفوَن اْلِمَياَه، َوتـََتَحصُن الناَس ِفي ُحُصوِنِهْم ِمنـْ
تَـْرِجُع َوِفيهَ  َقْد قـََهْرنَا َأْهَل اَألْرِض َوَعَلْونَا َأْهَل السَماِء، : ا َكَهْيَئِة الدَماِء، فـَيَـُقوُلونَ فـَ

يَـْهِلُكوَن، فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  َفاِئِهْم فـَ َعُث اللُه َعَلْيِهْم نـََغًفا ِفي َأقـْ َيبـْ َصلى اللُه َعَلْيِه  - فـَ
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ٍد بَِيِدِه، ِإن َدَواب اَألْرِض لَُتَسمُن، َوَتْشُكُر ِمْن ُلُحوِمِهْم َوالِذي نـَْفُس ُمَحم  :-َوَسلمَ 
َهَذا التْمِكيُن الِذي َأْدرَْكُت بِِه : َأيْ  ،َهَذا :ُشْكًرا، َوَلما فـََرَغ ُذو اْلَقْرنـَْيِن ِمْن بَِنائِِه قَالَ 

 درواه أمحد والرتمذي، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم يف املستدرك، واحلديث رجال إسناده أئمة { .}الس
وصححه  ثقات، وقد حسنه الرتمذي واستغر به، وصححه ابن حبان واحلاكم على شرط الشيخني، ووافقه الذهىب، 

  . }السلسلة الصحيحة :األلباىن يف كذلك

  1613 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْبِن َمسَْعانَ  النـواسَ  َعنْ         
َيْمَسُح َعْن ... {:- َوَسلمَ  ثُم يَْأِتي ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم قـَْومًا َقْد َعَصَمُهُم اللُه ِمْنُه، فـَ

ثـُُهْم ِبَدرََجاِتِهْم  ُه ِإَلى ِعيَسى ُوُجوِهِهْم َوُيَحدَنَما ُهَو َكَذِلَك ِإْذ َأْوَحى الل بَـيـْ ِفي اْلَجنِة، فـَ
َعُث  ِإني َقْد َأْخَرْجُت ِعَباًدا ِلي َال َيَداِن ِألََحٍد ِبِقَتاِلِهْم، َفَحرْز ِعَباِدي ِإَلى الطوِر، َويـَبـْ

َرِة طََبرِيَة، اللُه يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج َوُهْم ِمْن ُكل َحَدٍب يـَْنِسلُ  َيُمر َأَوائُِلُهْم َعَلى ُبَحيـْ وَن، فـَ
يَـُقوُلونَ  َيْشَربُوَن َما ِفيَها َوَيُمر آِخُرُهْم فـَ َلَقْد َكاَن ِبَهِذِه َمرًة َماٌء، َوُيْحَصُر نَِبي اللِه : فـَ

ًرا ِمْن ِماَئِة ِديَناٍر ِألََحدُِكُم اْليَـْوَم،  ِعيَسى َوَأْصَحابُُه َحتى َيُكوَن رَْأُس الثـْوِر ِألََحِدِهْم َخيـْ
يَـْرَغُب نَِبي الله ِعيَسى َوَأْصَحابُُه، فـَيـُْرِسُل اللُه َعَلْيِهُم النـَغَف ِفي رِقَاِبِهْم، فـَُيْصِبُحوَن  فـَ

ى اْألَْرِض، َفَال فـَْرَسى َكَمْوِت نـَْفٍس َواِحَدٍة، ثُم يـَْهِبُط نَِبي اللِه ِعيَسى َوَأْصَحابُُه ِإلَ 
يَـْرَغُب نَِبي اللِه ِعيَسى  نـُُهْم، فـَ َيِجُدوَن ِفي اْألَْرِض َمْوِضَع ِشْبٍر ِإال َمَألَُه زََهُمُهْم َونـَتـْ
ًرا َكَأْعَناِق اْلُبْخِت، فـََتْحِمُلُهْم فـََتْطَرُحُهْم َحْيُث َشاءَ   َوَأْصَحابُُه ِإَلى اللِه، فـَيـُْرِسُل اللُه طَيـْ
رَُكهَ  يَـْغِسُل اْألَْرَض َحتى يـَتـْ ا  اللُه، ثُم يـُْرِسُل اللُه َمَطًرا َال َيُكن ِمْنُه بـَْيُت َمَدٍر َوَال َوَبٍر، فـَ
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أَْنِبِتي ثََمَرَتِك َورُدي بـَرََكَتِك، فـَيَـْوَمِئٍذ تَْأُكُل اْلِعَصابَُة ِمَن : َكالزَلَفِة، ثُم يـَُقاُل ِلْألَْرضِ 
 ِبِل لََتْكِفي اْلِفَئامَ الر  مانَِة َوَيْسَتِظلوَن ِبِقْحِفَها، َويـَُباَرُك ِفي الرْسِل َحتى َأن اللْقَحَة ِمَن اْإلِ

ِمَن الناِس، َواللْقَحَة ِمَن اْلبَـَقِر لََتْكِفي اْلَقِبيَلَة ِمَن الناِس، َواللْقَحَة ِمَن اْلَغَنِم لََتْكِفي 
َتْأُخُذُهْم َتْحَت  اْلَفِخذَ  َنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ بـََعَث اللُه رِيًحا طَيَبًة، فـَ ِمَن الناِس، فـَبَـيـْ

َقى ِشَراُر الناِس يـَتَـَهارَُجوَن ِفيَها  تَـْقِبُض رُوَح ُكل ُمْؤِمٍن وَُكل ُمْسِلٍم، َويـَبـْ آبَاِطِهْم، فـَ
َعَلْيِهْم تـَُقوُم ا   .}رواه أمحد ومسلم وغريمها{. }لساَعةُ تـََهارَُج اْلُحُمِر، فـَ

  1614 :الحديث رقم        

ى اللُه َعَلْيِه َصل  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ي رِ دْ اخلُْ  يدٍ عِ يب سَ أَ  نْ عَ         
َيْخُرُجوَن َعَلى الناِس،   {:- َوَسلمَ   :-َعز َوَجل  -َكَما قَاَل اهللاُ تـُْفَتُح يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج، فـَ

ُهْم ِإَلى  .-}األنبياء{- َوُهْم من ُكل َحَدٍب يَنِسُلونَ  فـَيَـْغَشْوَن الناَس، َويـَْنَحاُز اْلُمْسِلُموَن َعنـْ
ِإن  َمَدائِِنِهْم َوُحُصوِنِهْم، َوَيُضموَن ِإلَْيِهْم َمَواِشيَـُهْم، َوَيْشَربُوَن ِمَياَه اْألَْرِض، َحتى

 َمْن بـَْعَدُهْم لََيُمر ى ِإنرُُكوُه يَاِبًسا، َحت َيْشَربُوَن َما ِفيِه َحتى يـَتـْ بـَْعَضُهْم لََيُمر بِالنـَهِر فـَ
يَـُقولُ  َقْد َكاَن َهُهَنا َماٌء َمرًة، َحتى ِإَذا َلْم يـَْبَق ِمَن الناِس َأَحٌد ِإال َأَحٌد : ِبَذِلَك النـَهِر فـَ

ُهْم بَِقَي َأْهُل : ِفي ِحْصٍن َأْو َمِديَنٍة، قَاَل قَائُِلُهمْ  َرْغَنا ِمنـْ َهُؤَالِء َأْهُل اْألَْرِض َقْد فـَ
تَـْرِجُع ِإلَْيِه ُمخضَبًة : السَماِء، قَالَ  ثُم يـَُهز َأَحُدُهْم َحْربـََتُه، ثُم يـَْرِمي ِبَها ِإَلى السَماِء فـَ
َنَما ُهْم َعَلى َذِلَك، بـََعَث اهللاُ َدًما لِْلَبَالِء َوا بَـيـْ َنِة، فـَ ُدوًدا ِفي َأْعَناِقِهْم   - َعز َوَجل  -ْلِفتـْ

يَـُقوُل  ، فـَ ِذي َيْخُرُج ِفي َأْعَناِقِه، فـَُيْصِبُحوَن َمْوَتى َال ُيْسَمُع َلُهْم ِحسَكنَـَغِف اْلَجَراِد ال
؟ قَالَ َأَال رَُجٌل َيْشِري لََنا نـَفْ : اْلُمْسِلُمونَ  يَـْنظَُر َما فـََعَل َهَذا اْلَعُدو َيَتَجرُد رَُجٌل : َسُه فـَ فـَ
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َيِجُدُهْم َمْوَتى، بـَْعُضُهْم  ُهْم ُمْحَتِسًبا نـَْفَسُه، َقْد َأْوطَنَـَها َعَلى أَنُه َمْقُتوٌل، فـَيَـْنِزُل فـَ ِمنـْ
يـَُناِدي َقْد َكَفاُكْم  -َعز َوَجل  -ِشُروا ِإن اهللاَ يَا َمْعَشَر اْلُمْسِلِميَن، َأَال أَبْ : َعَلى بـَْعٍض، فـَ

َعُدوُكْم، فـََيْخُرُجوَن ِمْن َمَدائِِنِهْم َوُحُصوِنِهْم، َوُيَسرُحوَن َمَواِشيَـُهْم، َفَما َيُكوُن َلُهْم رَْعٌي 
ُهْم َكَأْحَسِن َما َشِكَرْت َعْن َشْيٍء مِ  َتْشَكُر َعنـْ . }اِت َأَصاَبـَْتُه َقطَن النبَ ِإال ُلُحوُمُهْم، فـَ

 .}رواه ابن حبان يف صحيحه، وأخرجه األلباين يف السلسلة الصحيحة بسند صحيح{

  1615 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -يب الن  عَ ا مَ ن كُ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -ْنيِ صَ احلُْ  نِ بْ  انَ رَ مْ عِ  نْ عَ         
َصلى اللُه َعَلْيِه  - وُل اهللاِ سُ رَ  عَ فَ رَ فَـ  ،ابِِه يف السْريِ حَ صْ فتَـَفاَوَت بَني أَ  ،يف َسَفرٍ  - َوَسلمَ 
 يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكْم ِإن زَْلَزَلَة الساَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ { :اتـَْنيِ اآليـَتَـْنيِ  تَهُ وْ صَ  - َوَسلمَ 

ِطي وَعَرفوا أَ  هُ ابُ حَ صْ أَ  كَ لِ فَلما مسََِع ذَ . اللِه َشِديدٌ َوَلِكن َعَذاَب : لِهِ وْ  قَـ َىل إِ 
َ
َد نْ عِ  هُ ن َحثوا امل

يوٌم  ذاكَ : قالَ . مُ لَ عْ أَ  ولُهُ سُ رَ وا اُهللا وَ الُ ؟ قَ كَ لِ هل َتْدُروَن َأي يوٍم ذَ : قالَ فَ . وٍل يـَُقولُهُ قَ 
، : فيقولُ . يا آدُم، ابـَْعْث بـَْعَث النارِ : يـَُناِدي اُهللا فيه آدَم فيـَُناِديِه رَبُه فيقولُ  َأْي َرب

من كل أَْلٍف ِتْسُعِمائٍِة وِتْسَعٌة وِتْسُعوَن إلى الناِر، وواِحٌد إلى : وما بـَْعُث الناِر؟ فيقولُ 
 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -وُل اهللاِ سُ ا رََأى رَ م لَ َكٍة، فَـ فَيِئَس القوُم حىت ما أَْبَدْوا بضاحِ  .الجنةِ 

اْعَمُلوا وأَْبِشُروا، فوالذي نفُس ُمَحمٍد بَيِدِه، إنكم َلَمَع َخِليَقتَـْيِن : الذي بأصحاِبِه قالَ 
. آدَم وبَِني إبليسَ بَِني  نْ مِ  ٍء إال َكثـَرتَاُه، يَْأُجوُج وَمْأُجوُج، وَمن ماتَ يْ شَ  عَ ما كانـََتا مَ 

اْعَمُلوا وأَْبِشُروا، فوالذي نفُس ُمَحمٍد : قالَ . ي جيَُِدونَ ذِ القوِم بـَْعُض ال  نِ فُسرَي عَ : قالَ 
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ابةِ  ْقَمِة في ِذرَاِع الدبَيِدِه، ما أنتم في الناِس إال كالشاَمِة في َجْنِب الَبِعيِر، أو كالر{ .
  .}صحيححديث حسن : رواه الرتمذي وقال{

  1616 :الحديث رقم        

         هِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللى اللَصل
َناَدى لَبـْيَك رَبـَنا َوَسْعَدْيَك، : يـَُقولُ . يَا آَدمُ : يـَُقوُل اللُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ {:- َوَسلمَ  فـَيـُ

َوَما بـَْعُث  ،يَا َرب : قَالَ . ِإن اللَه يَْأُمُرَك َأْن ُتْخِرَج ِمْن ُذريِتَك بـَْعثًا ِإَلى النارِ : ِبَصْوتٍ 
َفِحيَنِئٍذ َتَضُع اْلَحاِمُل . ِتْسَع ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعينَ  :أَرَاُه قَالَ  -.ِمْن ُكل أَْلفٍ : الناِر ؟ قَالَ 

ْمَلَها، َوَيِشيُب اْلَولِيُد، َوتـََرى الناَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى، َوَلِكن َعَذاَب اللِه حَ 
: َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -فـََقاَل النِيب  ،َفُشق َذِلَك َعَلى الناِس َحىت تـََغيـَرْت ُوُجوُهُهمْ . َشِديدٌ 

ُتْم ِفي الناِس   ،وَج ِتْسَع ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعينَ ِمْن يَْأُجوَج َوَمْأجُ  َوِمْنُكْم َواِحٌد، ثُم أَنـْ
َكالشْعَرِة السْوَداِء ِفي َجْنِب الثـْوِر األَبـَْيِض، َأْو َكالشْعَرِة اْلبَـْيَضاِء ِفي َجْنِب الثـْوِر 

، ثـُُلَث َأْهِل اْلَجنةِ : ، َفَكبـْرنَا، ُمث قَالَ ْهِل اْلَجنةِ اَألْسَوِد، ِإني َألْرُجو َأْن َتُكونُوا رُبَُع أَ 
  .}ومسلم البخاريأمحد و رواه {. }، َفَكبـْرنَاَشْطَر َأْهِل اْلَجنةِ : َفَكبـْرنَا، ُمث قَالَ 

  1617 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -النـواَس ْبَن َمسَْعانَ َعِن         
َوُنشاِبِهْم َوأَْتِرَسِتِهْم َسْبَع  َسُيوِقُد اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِقِسي يَْأُجوَج َوَمْأُجوجَ {:- َوَسلمَ 
  .}أخرجه األلباين يف السلسلة الصحيحة بسند صحيح{.}ِسِنينَ 
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  1618 :الحديث رقم        

         هِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللى اللَصل
رواه البخاري، وكذلك {. }وجَ جُ أْ مَ وَج وَ جُ أْ وِج يَ رُ َد خُ عْ لُيَحجن البيُت وليـُْعَتَمَرن بَـ { :- َوَسلمَ 

  .}أخرجه األلباين عن غريه يف صحيح اجلامع

  1619 :الحديث رقم        

طُوَبى  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  - َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ِلَعْيٍش بـَْعَد اْلَمِسيِح، طُوَبى ِلَعْيٍش بـَْعَد اْلَمِسيِح، يـُْؤَذُن لِلسَماِء ِفي اْلَقْطِر، َويـُْؤَذُن 

َلْو َبَذْرَت َحبَك َعَلى الصَفا لََنَبَت، َفال  َوال َتَحاُسٌد َوال  َتَشاحٍ ِلَألْرِض ِفي النَباِت، فـَ
 الر ى َيُمرُه، َوال تـََباُغٌض، َحتِة َفال َتُضرُه، َوَيطَُأ َعَلى اْلَحيُجُل َعَلى اَألَسِد َوال َيُضر

 .الفردوس: فوائد العراقييني، ورواه الديلمي يف: أخرجه الربيت يف {. }َوال َتَحاُسٌد َوال تـََباُغضٌ  َتَشاحٍ 
األلباين يف السلسلة الصحيحة بسند أخرجه و . فيض القدير: كنز العمال، واملناوي يف: وأشار إليه اهلندي يف

  .}صحيح

  1620 :الحديث رقم        

ُكْنُت ِعْنَد َمْسَلَمَة ْبِن َخمَْلٍد، َوِعْنَدُه َعْبُد : َعْن َعْبِد الرْمحَِن ْبِن َمشاَسَة اْلَمْهرِي قَالَ         
ال تـَُقوُم الساَعُة ِإال َعَلى : فـََقاَل َعْبُد اللهِ  - َرِضَي اُهللا َعنـُْهما -اللِه ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ 

َنَما  ُهْم ِشرَاِر اْخلَْلِق ُهْم َشر ِمْن أَْهِل اْجلَاِهِليِة، ال َيْدُعوَن اللَه ِبَشْيٍء ِإال َردُه َعَلْيِهْم، فـَبَـيـْ
َبَل ُعْقَبُة ْبُن َعاِمرٍ  اْمسَْع َما يـَُقوُل  ،يَا ُعْقَبةُ : اَل َلُه َمْسَلَمةُ فـَقَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  - َعَلى َذِلَك أَقـْ

 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َوأَما أَنَا َفَسِمْعُت َرُسوَل اللهِ  ،ُهَو أَْعَلمُ : َعْبُد اللِه، فـََقاَل ُعْقَبةُ 



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

818 

ال َيُضرُهْم  ،لِه قَاِهرِيَن ِلَعُدوِهمْ ال تـََزاُل ِعَصابٌَة ِمْن أُمِتي يـَُقاتُِلوَن َعَلى َأْمِر ال {:يـَُقولُ 
َعُث اللُه َأَجْل، : فـََقاَل َعْبُد اللهِ . َمْن َخاَلَفُهْم َحتى تَْأتِيَـُهُم الساَعُة َوُهْم َعَلى َذِلكَ  ثُم يـَبـْ

ْلِبهِ  ُرُك نـَْفًسا ِفي قـَ ِمثْـَقاُل َحبٍة ِمَن  رِيًحا َكرِيِح اْلِمْسِك، َمسَها َمس اْلَحرِيِر َفال تـَتـْ
َبَضْتهُ    .}رواه مسلم{. }ثُم تـُْبِقي ِشَراَر اْلَخْلِق َعَلْيِهْم تـَُقوُم الساَعةُ  ،اِإليَماِن ِإال قـَ

  

  اهَ ابُـ رَ خَ وَ  ةِ بَ عْ كَ الْ  مُ دْ هَ 

  1621 :الحديث رقم        

َصلى اللُه  -َعِن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعنـُْهم - كٍ الِ مَ  نِ بْ  سَ نَ أَ وَ  وَعْبِد اللِه ْبِن َعْمر  َعْن         
َقَطَع السْلُك تَِبَع بـَْعُضُه  تُ اآلياَ  {:قَالَ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َخَرزَاٌت َمْنظُوَماٌت ِبِسْلٍك، فَِإَذا انـْ

السلسلة ، وصححه االلباين يف صحيح اجلامعوقال يف رواه اإلمام أمحد يف املسند بسند صحيح{. }بـَْعًضا
 .}له شاهد صحيح على شرط مسلم: الصحيحة

  1622 :الحديث رقم        

 وجُ رُ خُ  {:قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
رواه الطرباين يف {. }امِ ظَ ي الن فِ  رزُ خَ ع الْ ابَ تَ ا تَـ مَ كَ   نَ عْ ابِ تَ تَ يَـ  ضٍ عْ بَـ  رِ ثَ ى أَ لَ ا عَ هَ ضُ عْ بَـ  ياتِ اْآل 

  .}معجمه األوسط وصححه األلباين يف صحيح اجلامع

  1623 :الحديث رقم        
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ُهما - وَعْبِد اللِه ْبِن َعْمر  َعْن           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ   - َعْن النِيب   -َرِضَي اُهللا َعنـْ
زَ  ،َما تـَرَُكوُكمْ    اْلَحَبَشةَ  اتْـرُُكوا {:قَالَ    َقتَـْيِن  ِإال  اْلَكْعَبِة    فَِإنُه َال َيْسَتْخِرُج َكنـْ ِمْن  ُذو السَويـْ
لباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها أمحد وأبو داود واحلاكم وصححه األرواه {. }اْلَحَبَشةِ   

  } وفوائدها

  1624 :الحديث رقم        

َرِضَي    -أَبَا قـََتاَدةَ   ُخيِْربُ    - َرِضَي اللُه َعْنهُ    -أَبَا ُهَريـَْرةَ   مسَِْعُت : قَالَ   ْبِن َمسَْعاَن  َسِعيدَ   َعْن         
َن الرْكِن يـَُباَيُع ِلَرُجٍل َما بـَيْ  { :قَالَ    -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ    - َأن َرُسوَل اللهِ    -اللُه َعْنهُ 

ثُم    اْلَعَرِب،  ِإال َأْهُلُه، فَِإَذا اْسَتَحلوُه َفَال ُيْسَأُل َعْن َهَلَكِة  اْلبَـْيَت   َوَلْن َيْسَتِحل    َواْلَمَقاِم،  
َزهُ فـَُيَخربُونَُه َخَرابًا َال يـَْعُمُر بـَْعَدُه أََبًدا، َوُهْم الِذيَن َيْسَتخْ   اْلَحَبَشُة  تَْأِتي  رواه { .}رُِجوَن َكنـْ

وقال أمحد شاكر يف . رواه أمحد ورجاله ثقات: قال اهليثمي يف امع. اإلمام أمحد يف مسنده، واحلاكم يف املستدرك
هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال : وقال الشيخ األلباين يف الصحيحة. إسناده صحيح: تعليقه على املسند

  . }ان وهو ثقةالصحيحني، غري سعيد بن ِمسع

  1625 :الحديث رقم        

                 قَاَل َرُسوُل اللهِ  :  قَالَ    - َرِضَي اللُه َعْنهُ    -أَبَا ُهَريـْرَةَ   َأن   ْبِن اْلُمَسيِب،  َسِعيدَ   َعْن         
َقتَـْيِن ُذو  اْلَكْعَبَة  ُيَخرُب  {  :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ    - رواه البخاري {. }اْلَحَبَشةِ    ِمنْ  السَويـْ

  .}ومسلم

  1626: الحديث رقم        
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ُهَما -وَعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمر          َصلى اللُه  -مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
َقتَـْيِن ِمْن اْلَحَبَشِة، َوَيْسلُبـَُها ِحْلَيتَـَها، ُيَخرُب اْلَكْعَبَة { :يـَُقولُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  ُذو السَويـْ

َها ِبِمْسَحاِتِه  َوُيَجرُدَها ِمْن ِكْسَوِتَها، َوَلَكأَني أَْنظُُر ِإلَْيِه ُأَصْيِلَع أُفـَْيدَِع، َيْضِرُب َعَليـْ
وقال ابن كثري، وهذا إسناد جيد قوي،  :رواه أمحد يف املسند وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة{. }َوِمْعَوِلهِ 

  .}وسكت عنه احلافظ 

  1627: الحديث رقم        

ُهَما -َعباسَ  َعْن اْبنِ                      :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن النِيب  -َرِضَي اللُه َعنـْ
  .}رواه البخاري{. }َحَجًرا َحَجًراَكأَني ِبِه َأْسَوَد َأْفَحَج يـَْقَلُعَها { 

  

  .اْلُمَتَكلَمةِ  ةِ اب الد ُخُروُج 

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًة ِمَن اْألَْرِض ُتَكلُمُهْم َأن  :قال تعاىل        
  .}سورة النمل{) 82(الناَس َكانُوا بَِآيَاتَِنا َال يُوِقُنوَن 

  1628 :الحديث رقم        

 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َوالدابَة، طُُلوَع الشْمِس ِمْن َمْغرِِبَها، َأِو الدجاَل، َوالدَخاَن، : بَاِدُروا بِاَألْعَماِل ِستا{

  .}رواه مسلم{. }َوَخاَصَة َأَحدُِكْم َأِو اْلَعامةَ 
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  1629 :الحديث رقم        

ُهَما - وَعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمر                         َقْد َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ . َحِديثًا ملَْ أَْنَسهُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

ابِة َعَلى : َأوَل اْآليَاِت ُخُروًجا ِإن { :يـَُقولُ  ْمِس ِمْن َمْغرِِبَها، َأْو ُخُروُج الدطُُلوُع الش
 اِس ُضًحى، َوأَيـرواه أمحد {. }تـُُهَما َما َكاَنْت قـَْبَل َصاِحَبِتَها، فَاْألُْخَرى َعَلى أََثرَِها َقرِيًباالن

   }ومسلم وابن ماجة وغريهم

  1630 :الحديث رقم        

        :-َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
ْبُل، َأْو َكَسَبْت ِفي  { َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها، َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَ َثالٌث ِإَذا َخَرْجَن، َال يـَنـْ

ًرا      .}رواه مسلم{. }طُُلوُع الشْمِس ِمْن َمْغرِِبَها، َوالدجاُل، َوَدابُة اْألَْرضِ : ِإيَماِنَها َخيـْ

  1631 :رقمالحديث         

        :قالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - يب نِ ال  ىلَ إِ  هُ عُ فَـ رْ يَـ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -ةَ امَ مَ يب أُ أَ  نْ عَ         
ابُة فـََتِسُم الناَس َعَلى َخَراِطيِمِهْم، ثُم يـَْغُمُروَن ِفيُكْم َحتى َيْشَتِرَي  { ُجُل َتْخُرُج الدالر

يَـُقولُ  َتُه؟ فـَيَـُقولُ : اْلَبِعيَر فـَ ُتُه ِمْن َأَحِد اْلُمَخطِمينَ : ِممْن اْشتَـَريـْ ُمث قَاَل َعْبُد اللِه  .اْشتَـَريـْ
َوَأُظن أَوُهلَُما ُخُروًجا طُُلوَع الشْمِس ِمْن َمْغرَِِا، َوَذاَك أَنـَها ُكلَما َغَرَبْت : وََكاَن يـَْقرَُأ اْلُكُتبَ 

َحىت ِإَذا َشاَء اللُه  أََتْت َحتَْت اْلَعْرِش َفَسَجَدْت، فَاْسَتْأَذَنْت ِيف الرُجوِع َفأُِذَن َهلَا ِيف الرُجوِع،
 َها ِبَشْيٍء، ُمث َأْن َتْطُلَع ِمْن َمْغرَِِا أََتْت َحتَْت اْلَعْرِش َفَسَجَدْت َواْسَتْأَذَنْت، فـََلْم يـَُرد َعَليـْ
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َها ِبَشْيٍء، ُمث تـَُعودُ  َفَال يـَُرد  الرُجوعِ  فـََتْسَتْأِذُن ِيف  تـَُعوُد فـََتْسَتْأِذُن ِيف الرُجوِع َفَال يـَُرد َعَليـْ
َها ِبَشْيٍء، َحىت ِإَذا َذَهَب ِمَن اللْيِل َما َشاَء اللُه َأْن َيْذَهَب، َوَعَرْفُت أَنـَها َلْو أُِذَن َهلَا َملْ  َعَليـْ

، َما أَبـَْعَد اْلَمْشرِقُ : ُتْدرِِك اْلَمْشرَِق قَاَلتْ  قَاَلتْ ! َرب : اِس؟ َحىتِإَذا َأَضاَء اْألُُفُق   َمْن ِيل بِالن
َفطََلَعْت َعَلى الناِس ِمْن . َمَكاَنك فَاْطُلِعي: َكأَنُه َطْوٌق، اْسَتْأَذَنْت ِيف الرُجوِع، ِقيَل َهلَا

َفُع نـَفْ : ُمث َتَال َعْبُد اللِه َهِذِه اْآليََة َوَذِلكَ . َمْغرَِِا ًسا يـَْوَم يَْأِتي بـَْعُض آيَاِت رَبَك ال يـَنـْ
ًرا ْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخيـْ رواه أمحد وصححه األلباين يف {. }ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَ

  .}السلسلة الصحيحة

  

  انِ خ الد  ورُ هُ ظُ 

يـَْغَشى الناَس َهَذا  )10(فَاْرَتِقْب يـَْوَم تَْأِتي السَماُء ِبُدَخاٍن ُمِبيٍن  :قال تعاىل        
أَنى َلُهُم الذْكَرى َوَقْد  )12(رَبـَنا اْكِشْف َعنا اْلَعَذاَب ِإنا ُمْؤِمُنوَن  )11(َعَذاٌب أَلِيٌم 

ِإنا َكاِشُفوا اْلَعَذاِب  )14(ثُم تـََولْوا َعْنُه َوقَاُلوا ُمَعلٌم َمْجُنوٌن  )13(َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبيٌن 
َرى ِإنا ُمْنَتِقُموَن  )15(ِليًال ِإنُكْم َعاِئُدوَن قَ    .}سورة الدخان{) 16(يـَْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـْ

  1632 :الحديث رقم        

َنَما َرُجٌل ُحيَدُث ِيف ِكْنَدَة فـََقالَ : َعْن َمْسُروٍق قَالَ          جيَِيُء ُدَخاٌن يـَْوَم اْلِقَياَمِة : بـَيـْ
َن فـََيْأُخُذ بَِأْمسَاِع اْلُمَناِفِقَني َوأَْبَصارِِهْم، يَْأُخُذ اْلُمْؤِمَن َكَهْيَئِة الزَكاِم، فـََفزِْعَنا َفأَتـَْيُت ابْ 

َمْن َعِلَم فـَْليَـُقْل، َوَمْن َملْ {:وََكاَن ُمتِكًئا فـََغِضَب َفَجَلَس، فـََقالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    - َمْسُعودٍ 
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    َال أَْعَلُم، فَِإن اللَه قَاَل لَِنِبيهِ  :فـَْليَـُقْل اللُه أَْعَلُم، فَِإن ِمْن اْلِعْلِم َأْن يـَُقوَل ِلَما َال يـَْعَلمُ  يـَْعَلمْ 
ِإن وَ . ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما أَنَا ِمْن اْلُمَتَكلِفينَ  :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -

 ِيبْسَالِم، َفَدَعا َعَلْيِهْم الن اللُهم { :فـََقالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قـَُرْيًشا أَْبطَأوا َعْن اْإلِ
َفَأَخَذتْـُهْم َسَنٌة َحىت َهَلُكوا ِفيَها، َوَأَكُلوا اْلَمْيَتَة . َأِعني َعَلْيِهْم ِبَسْبٍع َكَسْبِع يُوُسفَ 

يَا  :اَم، َويـََرى الرُجُل َما بـَْنيَ السَماِء َواْألَْرِض َكَهْيَئِة الدَخاِن، َفَجاَءُه أَبُو ُسْفَياَن فـََقالَ َواْلِعظَ 
فَاْرَتِقْب يـَْوَم : فـََقرَأَ . ُحمَمُد، ِجْئَت تَْأُمرُنَا ِبِصَلِة الرِحِم، َوِإن قـَْوَمَك َقْد َهَلُكوا، فَادُْع اللهَ 

ُهْم َعَذاُب اْآلِخَرِة ِإَذا َجاَء ُمث َعاِئُدونَ ِإَىل قـَْولِِه  السَماُء ِبُدَخاٍن ُمِبينٍ تَْأِتي  ، أَفـَُيْكَشُف َعنـْ
َرى :َفَذِلَك قَـْولُُه تـََعاَىل  ،َعاُدوا ِإَىل ُكْفرِِهمْ  يـَْوَم َبْدٍر، َولِزَاًما يـَْوَم  .يـَْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـْ

  .}رواه البخاري ومسلم{. }، َوالروُم َقْد َمَضىَسيَـْغِلُبونَ ِإَىل  ِلَبْت الرومُ الم غُ  َبْدٍر،

  1633 :الحديث رقم        

 ومُ الر وَ  امُ زَ الل : نَ يْ ضَ مَ  دْ قَ  سٌ مْ خَ {:قالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -ْبِن َمْسُعودٍ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ         
  .}البخاري رواه{. }انُ خ الد وَ  رُ مَ قَ الْ وَ  ةُ شَ طْ بَ الْ وَ 

  1634 :الحديث رقم        

ِإن ِمْن َأْشَراِط {:-َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعْن اَلنِيب  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -ُحَذيـَْفةَ  َعنْ         
اَلساَعِة ُدَخانًا َمَألَ َما بـَْيَن اَْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، َيْمُكُث ِفي َاْألَْرِض َأْربَِعيَن يـَْوًما، َأما 

ُيِصيُبُه ِمْنُه ِشْبُه اَلزَكاِم، َوَأما اَْلَكاِفرُ : اَْلُمْؤِمنُ  ُرُج فـََيُكوُن ِبَمْنزَِلِة اَلسْكَراِن، َيخْ : فـَ
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نَـْيِه َوُأُذنـَْيِه َوُدبُرِهِ  رواه القرطيب يف تفسريه، واستشهد به العالمة {. }اَلدَخاُن ِمْن أَْنِفِه َوَمْنَخرِِه َوَعيـْ
  .}باب من أمارات الساعة: صاحل الفوزان يف درس

  1635 :الحديث رقم        

يَا أََنُس،  {:قَاَل َلهُ  -َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -اَلنِيب َأن  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -َعْن أََنسَ         
َها يـَُقاُل لَهُ  َرُة، فَِإْن أَْنَت : ِإن اَلناَس يَُمصُروَن َأْمَصارًا، َوِإن ِمْصًرا ِمنـْ اَْلَبْصَرُة، َأْو اْلُبَصيـْ

ا وََكَألََها َوُسوقـََها َوبَاَب أَُمَراِئَها، َوَعَلْيَك َمَرْرَت ِبَها َأْو َدَخْلتَـَها، فَِإياَك َوِسَباَخهَ 
ِبَضَواِحيَها، فَِإنُه َيُكوُن ِبَها َخْسٌف َوَقْذٌف َورَْجٌف، َوقـَْوٌم يَِبيُتوَن ُيْصِبُحوَن ِقْرَدًة 

  .}الساعةباب من أمارات : أخرجه أبِّو ُدٱِوُد،واستشهد به العالمة صاحل الفوزان يف درس{. }َوَخَنازِيرَ 

  

  اهَ بِ رِ غْ مَ  نْ مِ  سِ مْ الش  وعُ لُ طُ 

َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َأْن تَْأتِيَـُهُم اْلَمَالِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبَك َأْو يَْأِتَي بـَْعُض  :قال اهللا تعاىل       
ْبُل  َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن َآَمَنْت ِمْن قـَ َآيَاِت رَبَك يـَْوَم يَْأِتي بـَْعُض َآيَاِت رَبَك َال يـَنـْ

رً  َتِظُروا ِإنا ُمْنَتِظُروَن َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخيـْ   .}سورة األنعام{) 158(ا ُقِل انـْ

ـا رََأْوا بَْأَسـَنا قَـاُلوا َآَمنـا بِاللــِه َوْحـَدُه وََكَفْرنَـا ِبَمـا ُكنـا بِـِه ُمْشــرِِكيَن  :وقـال تعـاىل         فـََلم
ــا رََأْوا بَْأَســَنا ُســنَة اللــِه التِــي قَــْد َخلَــْت ِفــي ِعبَــاِدِه ) 84( َفُعُهْم ِإيَمــانـُُهْم َلم لَــْم يَــُك يـَــنـْ فـَ

   .}سورة غافر{) 85(َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَن 
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نـُنَـزْل َعَلْيِهْم ِمَن  ِإْن َنَشأْ  )3(َلَعلَك بَاِخٌع نـَْفَسَك َأال َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن  :وقال تعاىل        
  .}سورة الشعراء{) 4(السَماِء َآيًَة َفظَلْت َأْعَناقـُُهْم َلَها َخاِضِعيَن 

سورة {) 38(َوالشْمُس َتْجِري ِلُمْستَـَقر َلَها َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  :وقال تعاىل        
 .}يس

  1636 :الحديث رقم        

قال ِحَني َغَرَبْت  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -أن النِيبّ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -ر يب ذَ أَ  نْ عَ         
فَِإنـَها َتْذَهُب َحتى َتْسُجَد : قَالَ . اللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ : الوا؟ فقأَْيَن َتْذَهبُ  أََتْدِرون :الشْمسُ 

َها، َوَتْسَتْأِذَن َفَال َتْحَت اْلَعْرِش  َتْسَتْأِذَن، فـَيـُْؤَذُن َلَها، َويُوِشُك َأْن َتْسُجَد َفَال يـُْقَبَل ِمنـْ فـَ
: يـُْؤَذَن َلَها، يـَُقاُل َلَها اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، فـََتْطُلُع ِمْن َمْغرِِبَها، َفَذِلَك قـَْولُُه تـََعاَلى

  .}رواه البخاري{ .}ا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ َوالشْمُس َتْجِري ِلُمْستَـَقر َلهَ 

  1637 :الحديث رقم        

         ُه َعْنهُ    -َعْن َأيب َذرأَ َكَذِلَك  - َرِضَي الل ِيبّ  نمَ  - النُه َعَلْيِه َوَسلى اللقالَ  - َصل 
ِإن َهِذِه  :قَالَ . اللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ : قَالُوايـَْوًما أََتْدرُوَن أَْيَن َتْذَهُب َهِذِه الشْمُس ؟  {:ماً وْ يَـ 

ْنَتِهَي ِإَلى ُمْستَـَقرَها َتْحَت اْلَعْرِش فـََتِخر َساِجَدًة َفَال تـََزاُل َكَذِلَك َحتى  َتْجِري َحتى تـَ
 يـَُقاَل َلَها اْرَتِفِعي، اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، فـَتَـْرِجُع فـَُتْصِبُح طَاِلَعًة ِمْن َمْطِلِعَها، ثُم

ْنَتِهَي ِإَلى ُمْستَـَقرَها َتْحَت اْلَعْرِش، فـََتِخر َساِجَدًة َوَال تـََزاُل َكَذِلَك َحتى َتْجِري َحتى تَـ 
 ُتْصِبُح طَاِلَعًة ِمْن َمْطِلِعَها، ثُم تَـْرِجُع فـَ يـَُقاَل َلَها اْرَتِفِعي اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، فـَ



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

826 

َها َشْيئً  ْنَتِهَي ِإَلى ُمْستَـَقرَها، َذاَك َتْحَت اْلَعْرِش، َتْجِري َال َيْستَـْنِكُر الناَس ِمنـْ ا، َحتى تـَ
يـَُقاُل َلَها فـََقاَل َرُسوُل . اْرَتِفِعي َأْصِبِحي طَاِلَعًة ِمْن َمْغرِِبِك، فـَُتْصِبُح طَاِلَعًة ِمْن َمْغرِِبَها: فـَ

َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم : َذاَك ؟ ِحينَ أََتْدُروَن َمَتى َذاُكْم  -َصلى الله َعَلْيِه َوَسلمَ  - اللهِ  َال يـَنـْ
ًرا ْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَها َخيـْ   .}رواه مسلم{. }َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَ

  1638 :الحديث رقم        

َال {:قَالَ  - َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اللُه  -َأن َرُسوَل اللهِ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ    -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
نَـُهَما َمْقتَـَلٌة َعِظيَمٌة َدْعَوتـُُهَما  تـَُقوُم الساَعُة َحتى تـَْقَتِتَل ِفَئَتاِن َعِظيَمَتاِن، َيُكوُن بـَيـْ

ابُوَن َقرِيٌب ِمْن َثَالثِيَن، ُكلُهْم يـَْزُعُم أَنُه َرسُ  اُلوَن َكذَعَث َدج وُل اللِه، َواِحَدٌة، َوَحتى يـُبـْ
َوَحتى يـُْقَبَض اْلِعْلُم، َوَتْكثـَُر الزَالِزُل، َويـَتَـَقاَرَب الزَماُن، َوَتْظَهَر اْلِفَتُن، َوَيْكثـَُر اْلَهْرُج، 
َتُه، َيِفيَض، َحتى يُِهم َرب اْلَماِل َمْن يـَْقَبُل َصَدقـَ  َوُهَو اْلَقْتُل، َوَحتى َيْكثـَُر ِفيُكْم اْلَماُل فـَ

َال َأَرَب ِلي ِبِه، َوَحتى يـََتطَاَوَل الناُس : َوَحتى يـَْعِرَضُه َعَلْيِه فـَيَـُقوَل الِذي يـَْعِرُضُه َعَلْيهِ 
َياِن، َوَحتى يَُمر الرُجُل ِبَقْبِر الرُجِل فـَيَـُقولُ  يَا لَْيَتِني َمَكانَُه، َوَحتى َتْطُلَع : ِفي اْلبـُنـْ

رِِبَها، فَِإَذا طََلَعْت َورَآَها الناُس يـَْعِني آَمُنوا َأْجَمُعوَن، َفَذِلَك ِحيَن َال الشْمُس ِمْن َمغْ 
 ًرا، َولَتَـُقوَمن ْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَها َخيـْ َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَ يـَنـْ

نَـُهَما َفَال يـََتَبايـََعانِِه، َوَال َيْطوِيَانِِه، َولَتَـُقوَمن الساَعُة الساَعُة َوَقْد َنَشَر الرُجَالِن ثـَْوبـَُهمَ  ا بـَيـْ
َوَقْد اْنَصَرَف الرُجُل بَِلَبِن ِلْقَحِتِه َفَال َيْطَعُمُه، َولَتَـُقوَمن الساَعُة َوُهَو يُِليُط َحْوَضُه َفَال 

 .}رواه البخاري{ .}َفَع ُأْكَلَتُه ِإَلى ِفيِه َفَال َيْطَعُمَهاَيْسِقي ِفيِه، َولَتَـُقوَمن الساَعُة َوَقْد رَ 

  1639 :الحديث رقم        
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َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َأيب ُهَريـْرَةَ  نْ عَ         
الشْمُس ِمْن َمْغرِِبَها، فَِإَذا رَآَها الناُس آَمَن َمْن  َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى َتْطُلعَ { :- َوَسلمَ 

َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبلُ  َها، َفَذاَك ِحيَن َال يـَنـْ رواه البخاري {. }َعَليـْ
  .}ومسلم

  1640 :الحديث رقم         

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قَالَ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
َال تـَُقوُم الساَعُة َحتى َتْطُلَع الشْمُس ِمْن َمْغرِِبَها، فَِإَذا طََلَعْت ِمْن َمْغرِِبَها { :- َوَسلمَ 

ْبُل َأْو  آَمَن الناُس ُكلُهْم َأْجَمُعو  َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَ َن، فـَيَـْوَمِئٍذ َال يـَنـْ
رً   . }ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغريهموالبخاري رواه أمحد { .}َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَها َخيـْ

  1641 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : َكَذِلَك قَالَ   - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
ْبُل َأْو َكَسَبْت { :- َوَسلمَ  َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَ َثَالٌث ِإَذا َخَرْجَن َال يـَنـْ

ًرا، طُُلوُع    .}رواه مسلم{ .}الشْمِس ِمْن َمْغرِِبَها َوالدجاُل َوَدابُة األرضِفي ِإيَماِنَها َخيـْ

  1642 :الحديث رقم        

 َأنَ  -ُهمْ نْـ َرِضَي اُهللا عَ  -رِومْ عَ  بنِ اِهللا  َوْعبدِ َعْوٍف،  بنِ الرَمحِن  دِ بْ عَ وَ  َعْن ُمعاويَةَ         
 مَ  - النيبى اهللاُ عليِه وَسلقالَ  -َصل:} َئاتِ : اْلِهْجَرَة َخْصَلَتاِن، ِإْحَداُهَماِإنيَأْن تـَْهُجَر الس  

َقِطُع اْلِهْجَرُة َما تـُُقبـَلِت التـْوبَُة، َوَال تـََزاُل : َواُألْخَرى َأْن تـَُهاِجَر ِإَلى اِهللا َوَرُسوِلِه، َوَال تـَنـْ
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فإذا طََلَعْت طُِبَع  - ِمَن اْلَمْغِربِ  :أوْ  -َهاالتـْوبَُة َمْقُبوَلًة َحتى َتْطُلَع الشْمُس ِمْن َمْغرِبِ 
أخرجه أمحد والطرباىن والبزار والبيهقى ىف شعب { .}عَلى كل قـَْلٍب بما فيِه، وُكِفَي الناُس العملَ 

هذا إسناد : اإلميان، وصححه أمحد حممد شاكر ىف مسند أمحد، وحسن إسناده ابن كثري ىف تفسريه مث قال ىف النهاية
  .}اسناده شامي حسن: وقال األلباين يف ارواء الغليل .رجاله ثقات: وقال اهليثمي ىف الزوائد. قوىجيد 

  1643 :الحديث رقم        

ُهما -َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َأيب ُسْفَيانَ          َصلى اللُه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
َقِطُع التـْوبَُة َحتى َتْطُلَع  {:-َعَلْيِه َوَسلمَ  َقِطَع التـْوبَُة، َوال تـَنـْ َقِطُع الِهْجَرُة َحتى تـَنـْ ال تـَنـْ

رواه أمحد وأبو داود والدارمي، وصححه األلباين يف ارواء الغليل ويف صحيح اجلامع {. }االشْمُس ِمْن َمْغرِِبهَ 
  .}ويف ختريج مشكاة املصابيح ويف صحيح أيب داود

  1644: الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -الٍ سّ عَ  نِ بْ  انَ وَ فْ صَ  نْ عَ         
ثـَُنا، َحىت ذََكَر اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحب يـَْوَم اْلِقَياَمةِ { :- َوَسلمَ  بَابًا ِمْن ِقَبلِ ، َفَما َزاَل ُحيَد 

اْلَمْغِرِب، َمِسيَرُة َسْبِعيَن َعاًما َعْرُضُه، َأْو َيِسيُر الراِكُب ِفي َعْرِضِه َأْربَِعيَن َأْو َسْبِعيَن 
ِقَبَل الشاِم، َخَلَقُه اللُه يـَْوَم َخَلَق السَمَواِت َواَألْرَض : -َأَحُد الرواةِ  - ، قَاَل ُسْفَيانُ َعاًما

ورواه . حديث حسن صحيح: رواه الرتمذي وقال{ .}َحتى َتْطُلَع الشْمُس ِمْنهُ َمْفُتوًحا ال يـُْغَلُق 
وكذلك . حديث حسن: وقال ابن حجر يف ختريج مشكاة املصابيح. املنذري يف الرتغيب والرتهيب وحسن إسناده

  .}، وصححه مقبل الوادعي يف اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحنيقال يف املقدمة

  1645 :ديث رقمالح        
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 :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - ىوسَ يب مُ أَ  نْ عَ         
إن اهللا تـََعاَلى يـَْبُسُط َيَدُه بالليِل لَِيُتوَب ُمِسيُء النـَهاِر، ويـَْبُسُط َيَدُه بالنـَهاِر لَِيُتوَب {

  .}رواه مسلم{ .}ُمِسيُء الليِل، َحتى َتْطُلَع الشْمُس ِمْن َمْغرِِبها 

  1646 :الحديث رقم        

         :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -اللُه َعْنهُ َرِضَي  -َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ         
ْبَل َأْن َتْطُلَع الشْمُس ِمْن َمْغرِِبها تَاَب اهللاُ َعَليهِ {    .}رواه مسلم{ .}َمْن تَاَب قـَ

  1647 :الحديث رقم        

الَ { :- َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َعْن ُمَعاِويَةَ         
  . }رواه أبو داود والنسائي وسنده جيد{ .} تـََزاُل التـْوبَُة تـُْقَبُل َحتى َتْطُلَع الشْمُس ِمَن َمْغرِِبها

  1648 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ َكَذِلَك  -َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْن ُمَعاِويَةَ         
َقِطُع التـْوبَُة َحتى َتْطُلَع الشْمُس وَ ، ةُ بَ وْ التـ  عَ طِ قَ نْـ ى تَـ تّ حَ  ةُ رَ جْ هِ الْ  هُ طِ قَ نْـ تَـ  ال{:- َوَسلمَ  َال تـَنـْ

وصححه األلباين يف . كلهم من طريق أيب هند  ،بن محيد يف تفسريه أخرجه أمحد والدارمي وعبد{ .}ِمْن َمْغرِِبَها
  .}صحيح اجلامع، ويف أرواء الغليل

  

   اتِ وفَ سُ خُ الْ ُوُقوُع 
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َلْم يـََرْوا ِإَلى َما بـَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ِمَن السَماِء َواْألَْرِض ِإْن  :قال تعاىل         َأفـَ
 ِفي َذِلَك َآلَيًَة ِلُكل َماِء ِإنَنَشْأ َنْخِسْف ِبِهُم اْألَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا ِمَن الس

  .}سورة سبأ{) 9(َعْبٍد ُمِنيٍب 

  1649 :يث رقمالحد        

         قَالَ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن َأِسيٍد الِغَفارِي : ِيبَلَع النُه َعَلْيِه صَ  - اطى اللل
َنا َوَحنُْن نـََتَذاَكُر، فـََقالَ  - َوَسلمَ  ِإنـَها َلْن تـَُقوَم  :َنْذُكُر الساَعَة قَالَ : قَالُواَما َتَذاَكُروَن؟  {:َعَليـْ

َلَها َعْشَر آيَاتٍ  بـْ ابَة، َوطُُلوَع الشْمِس ِمْن  َفذََكَر الدَخاَن، َوالدجال، ،َحتى تـََرْوَن قـَ َوالد
َوَثالَثََة ُخُسوٍف َخْسٌف بِالَمْشِرِق،  ،َويََأُجوَج َوَمْأُجوجَ  ،َمْغرِِبَها، َونـُُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ 

َوآِخُر َذِلَك نَاٌر َتْخُرُج ِمَن الَيَمِن، َتْطُرُد  ،ٌف بِالَمْغِرِب، َوَخْسٌف ِبَجزِيَرِة الَعَربِ َوَخسْ 
  .}أخرجه مسلم{. }الناَس ِإَلى َمْحَشرِِهمْ 

 .}أخرجه مسلم{ .} الناسَ  لُ حِ رْ تُـ  نٍ دَ عَ  ةِ رَ عْ قَـ نَاٌر َتْخُرُج ِمْن  {:ةٍ ايَ وَ  رِ ِيف وَ         

  1650 :الحديث رقم        

ُهما -رَ مَ عُ  نِ ابْ  نِ عَ           :-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَالَ  -َرِضَي اللُه َعنـْ
ْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َتْحُشُر { َسَتْخُرُج نَاٌر ِمْن َحْضَرَمْوَت َأْو ِمْن َنْحِو َبْحِر َحْضَرَمْوَت قـَ

هذا : والرتمذي وقال. إسناده صحيح: أخرجه اإلمام أمحد يف املسند بتحقيق أمحد شاكر، وقال عنه { .}الناسَ 
 .}حديث حسن غريب صحيح، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع

  1651 :الحديث رقم        
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َمْقَدُم  - َعْنهُ َرضَي اُهللا  -اهللا ْبَن َسالمٍ  بـََلَغ َعْبدَ : قالَ  - َرضَي اُهللا َعْنهُ  -ْن أَنسَ عَ         
ِديَنَة فَأتَاُه، َفقال -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َرُسوِل اهللاِ 

َ
ِإين َسائُِلَك َعْن َثالٍث ال يـَْعَلُمُهن : امل

 َشْيٍء : ِإال َنِيب ِة، َوِمْن أيُل طََعاٍم يَْأُكُلُه أْهُل اجلَناَعِة، َوَما أوُل أْشرَاِط السيـَْنزُِع الَوَلُد َما أو
. َخبـَرِني ِبِهن آنِفًا ِجْبرِيلُ {:ِإَىل أبِيِه، َوِمْن أي َشْيٍء يـَْنزُِع ِإَىل أْخَوالِِه؟ َفقال َرُسوُل اهللا

الِئَكةِ : اهللا َفقال َعْبدُ : قال
َ
أما أوُل أْشَراِط : َفقال َرُسوُل اهللا. َذاَك َعُدو اليَـُهوِد ِمَن امل

  .}رواه البخاري{ .}َناٌر َتْحُشُر الناَس ِمَن الَمْشِرِق ِإَلى الَمْغِربِ الساَعِة فَـ 

  1652 :الحديث رقم        

ُيْحَشُر { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -النِيب  َعنِ  - َرضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َناِن َعَلى بَِعيرٍ  ،رَاِغِبيَن رَاِهِبينَ  :الناُس َعَلى َثَالِث َطَراِئقَ  َوَأْربـََعٌة  ،َوَثَالثٌَة َعَلى بَِعيرٍ  ،َواثـْ

َوتَِبيُت  ،َتِقيُل َمَعُهْم َحْيُث قَالُوا ،َوَيْحُشُر بَِقيتَـُهْم النارُ  ،َوَعَشَرٌة َعَلى بَِعيرٍ  ،َعَلى بَِعيرٍ 
رواه {.}َوُتْمِسي َمَعُهْم َحْيُث َأْمَسْوا ،ْيُث َأْصَبُحواَوُتْصِبُح َمَعُهْم حَ  ،َمَعُهْم َحْيُث بَاُتوا

  .}البخاري

  1653 :الحديث رقم        

ُهَما -ِن ُعمرَ ابْ  َعنِ          َصلى اللُه َعَلْيِه  -قَاَل لََنا َرُسوُل اهللاِ : قَالَ  - َرِضَي اُهللا َعنـْ
الِقَياَمِة ِمْن َبْحِر َحْضَرَمْوَت، َأْو ِمْن َحْضَرَمْوَت َتْحُشُر َسَتْخُرُج نَاٌر قـَْبَل يـَْوِم { :- َوَسلمَ 
: رواه أمحد وقال أمحد شاكر{. }َعَلْيُكْم بِالشْأمِ  :فَِبَم تَْأُمرُنَا يَا َرُسوَل اِهللا؟ قَالَ : قَاُلوا .الناسَ 

هريرة وأيب ذر وهذا حديث حسن ويف الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأيب : ورواه الرتمذي وقال .إسناده صحيح
  .}غريب صحيح من حديث ابن عمر
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  1654 :الحديث رقم        

ُيْحَشُر { :قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  - َرضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
َناِن َعَلى بَِعيٍر، َوَثالثٌَة َعَلى بَِعيٍر، َوأْربـََعٌة  رَاِغِبيَن رَاِهِبيَن،: الناُس َعَلى َثالِث َطَراِئقَ  َواثـْ

َوتَِبيُت : َعَلى بَِعيٍر، َوَعَشَرٌة َعَلى بَِعيٍر، َوَيْحُشُر بَِقيتَـُهُم الناُر، َتِقيُل َمَعُهْم َحْيُث قالوا
رواه { .}َعُهْم َحْيُث أْمَسْواَمَعُهْم َحْيُث بَاُتوا، َوُتْصِبُح َمَعُهْم َحْيثُأْصَبُحوا، َوُتْمِسي مَ 

  .}البخاري ومسلم

  

  قِ عْ الص  ةُ خَ فْ نَـ ا وَ يَ نْـ الد  امِ ي أَ  رُ آخِ 

يـَْوَم تـََرْونـََها ) 1(يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكْم ِإن زَْلَزَلَة الساَعِة َشْيٌء َعِظيٌم  :قال تعاىل
َتْذَهُل ُكل ُمْرِضَعٍة َعما َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتـََرى الناَس ُسَكاَرى َوَما 

  .}سورة احلج{ )2(ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكن َعَذاَب اللِه َشِديٌد 

َقاَلَها  )1(َها ِإَذا زُْلزَِلِت اْألَْرُض زِْلَزالَ  :وقال تعاىل         َوقَاَل  )2(َوَأْخَرَجِت اْألَْرُض أَثـْ
ْنَساُن َما َلَها    .}سورة الزلزلة{) 5(بَِأن رَبَك َأْوَحى َلَها  )4(يـَْوَمِئٍذ ُتَحدُث َأْخَبارََها  )3(اْإلِ

َعِتَها َكاِذبٌَة  )1(ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعُة  :وقال تعاىل               َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة  )2(لَْيَس ِلَوقـْ
سورة {) 6(َفَكاَنْت َهَباًء ُمْنَبثا ) 5(َوُبسِت اْلِجَباُل َبسا  )4(ِإَذا رُجِت اْألَْرُض رَجا ) 3(

  .}الواقعة

َوِإَذا اْألَْرُض  )2(َوَأِذَنْت ِلَربـَها َوُحقْت  )1(ِإَذا السَماُء اْنَشقْت  :وقال تعاىل        



��א	������א����.....................................א	���������������� 

 

 

833 

ْنَساُن ِإنَك   )5(َوَأِذَنْت ِلَربـَها َوُحقْت  )4(َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلْت  )3(ُمدْت  يَا أَيـَها اْإلِ
  .}سورة االنشقاق{) 6(َكاِدٌح ِإَلى رَبَك َكْدًحا َفُمَالِقيِه 

َفَطَرْت  :وقال تعاىل         َتثـََرْت  َوِإَذا اْلَكَواِكبُ  )1(ِإَذا السَماُء انـْ َوِإَذا اْلِبَحاُر  )2(انـْ
يَا أَيـَها  )5(َعِلَمْت نـَْفٌس َما َقدَمْت َوَأخَرْت  )4(َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعِثَرْت  )3(ُفجَرْت 

ْنَساُن َما َغرَك ِبَربَك اْلَكرِيِم  ا ِفي َأي ُصورٍَة مَ  )7(الِذي َخَلَقَك َفَسواَك فـََعَدَلَك  )6(اْإلِ
يِن ) 8(َشاَء رَكَبَك  بُوَن بِالد َبْل ُتَكذ سورة االنفطار{) 9(َكال{.  

َوِإَذا اْلِجَباُل  )2(َوِإَذا النُجوُم اْنَكَدَرْت  )1(ِإَذا الشْمُس ُكوَرْت  :وقال تعاىل        
َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَرْت  )5(َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت  )4(َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَلْت  )3(ُسيـَرْت 

  .}سورة التكوير{) 6(

َوُحِمَلِت اْألَْرُض َواْلِجَباُل  )13(فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصوِر نـَْفَخٌة َواِحَدٌة  :وقال تعاىل        
يَـْوَمِئٍذ َوقـََعِت اْلَواِقَعةُ  )14(َفدُكَتا دَكًة َواِحَدًة  َواْنَشقِت السَماُء َفِهَي يـَْوَمِئٍذ  )15( فـَ

  .}سورة احلاقة{) 16(َواِهَيٌة 

َفَال ) 49(َما يـَْنظُُروَن ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذُهْم َوُهْم َيِخصُموَن  :قال تعاىلو         
  .}يسسورة {) 50(َيْسَتِطيُعوَن تـَْوِصَيًة َوَال ِإَلى َأْهِلِهْم يـَْرِجُعوَن 

َونُِفَخ ِفي الصوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَماَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرِض ِإال َمْن  :وقال تعاىل        
  .}68. سورة الزمر{َشاَء اللُه 
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َفُخ ِفي الصوِر فـََفزَِع َمْن ِفي السَماَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرِض  :وقال تعاىل         َويـَْوَم يـُنـْ
  .}سورة النمل{) 87(ِإال َمْن َشاَء اللُه وَُكل أَتـَْوُه َداِخرِيَن 

  .}سورة ق{ )20(َونُِفَخ ِفي الصوِر َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيِد  :وقال تعاىل        

َفُخ ِفي  :تعاىلوقال          َويـَْوَم يـَُقوُل ُكْن فـََيُكوُن قـَْولُُه اْلَحق َوَلُه اْلُمْلُك يـَْوَم يـُنـْ
  .}سورة األنعام{) 73(الصوِر َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر 

يـَْوَم َنْطِوي السَماَء َكَطي السِجل لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأنَا َأوَل َخْلٍق نُِعيُدُه  :وقال تعاىل        
َنا ِإنا ُكنا فَاِعِليَن    .}سورة األنبياء{) 104(َوْعًدا َعَليـْ

  1655 :الحديث رقم        

ِإن { :قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -َعِن النِيب  -َرضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
 َل ِبِه ُمسَتِعدوِر ُمْذ وُكْبَل َأْن  ،َطْرَف َصاِحِب الص يَنظُُر َنحَو الَعرِش َمخاَفَة َأْن يُؤَمَر قـَ

نَـْيِه َكوَكباِن ُدريانِ َكَأن عَ   ،يـَْرَتد ِإلَيِه َطْرفُهُ  صحيح : ، وقال األلباين يف خمتصر العلوأخرجه احلاكم{ .}يـْ
  .}على شرط مسلم، وصححه يف السلسلة الصحيحة

  1656 :الحديث رقم        

  :قَالَ  - َوَسلمَ َصلى اللُه َعَلْيِه  -َكَذِلَك َعِن النِيب   -َرضَي اُهللا َعْنهُ  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
أَْربـَُعوَن : أَبـَْيُت قَاُلوا: يَا أَبَا ُهَريـَْرَة، أَْربـَُعوَن يـَْومًا قَالَ : قَاُلوا .َما بـَْيَن النـْفَختَـْيِن َأْربـَُعونَ {

َماًء فـَيَـْنبُُتوَن  ثُم يـُْنِزُل اُهللا ِمَن السَماِء . أَبـَْيتُ : أَْربـَُعوَن َسَنًة؟ قَالَ : أَبـَْيُت قَاُلوا: َشْهراً؟ قَالَ 
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َلى :قَالَ . َكَما يـَْنُبُت البَـْقلُ  ِإال َعْظمًا َواِحدًا َوُهَو  ،َولَْيَس ِمَن اِإلْنَساِن َشْيٌء ِإال يـَبـْ
  .}متفق عليه{. }َوِمْنُه يـُرَكُب الَخْلُق يـَْوَم الِقَياَمةِ  ،َعْجُب الذَنبِ 

  1657 :الحديث رقم        

رُ {:قال وسلم عليه اهللا صلى النِيب  أن  َكَذِلكَ  -َعْنهُ  اهللاُ  َرِضيَ  -ُهَريـَْرةَ  أِيب  َعنْ           َخيـْ
 أْخِرجَ  َوِفيهِ  الَجنَة، أْدِخلَ  َوِفيهِ  آَدُم، ُخِلقَ  ِفيهِ  الُجُمَعِة، يـَْومُ  الشْمسُ  َعَلْيهِ  طََلَعتْ  يـَْومٍ 

َها،   .}مسلم أخرجه{. }الُجُمَعةِ  يـَْومِ  ِفي ِإال الساَعةُ  تـَُقومُ  َوال ِمنـْ

  1658 :الحديث رقم        

َصلى اللُه َعَلْيِه  -َرُسوَل اهللاِ  تُ عْ مسَِ : قَالَ َكَذِلَك   - َرضَي اُهللا َعْنهُ  - َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ         
أَنَا : يـَْقِبُض اللُه اَألْرَض يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَيْطِوي السَماَء بَِيِميِنِه، ثُم يـَُقولُ  {:ولُ قُ يَـ  - َوَسلمَ 

 .}ومسلم وابن ماجة البخاريأمحد و رواه {. }اْلَمِلُك أَْيَن ُمُلوُك اَألْرِض ؟

  1659 :الحديث رقم        

ُهَما -ُعَمرَ  اللِه ْبنِ  َعْبدِ  نْ عَ           - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  - َعِن النِيب  -َرضَي اُهللا َعنـْ
السَماَواِت يـَْوَم اْلِقَياَمِة، ثُم يَْأُخُذُهن بَِيِدِه اْلُيْمَنى، ثُم  -َعز َوَجل  -َيْطِوي اللهُ { :قَالَ 

قَاَل . اْلُمَتَكبـُروَن ؟ ثُم َيْطِوي اَألَرِضيَن يَْأُخُذُهن أَنَا اْلَمِلُك، أَْيَن اْلَجباُروَن ؟ أَْيَن : يـَُقولُ 
رواه { .}؟ أَنَا اْلَمِلُك، أَْيَن اْلَجباُروَن أَْيَن اْلُمَتَكبـُرونَ : بَِيِدِه اُألْخَرى ثُم يـَُقولُ : اْبُن اْلَعالءِ 

 .}مسلم
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َلُه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض ُيْحِيي َويُِميُت َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر  :قال تعاىل        
  .}سورة احلديد{) 3(ُهَو اْألَوُل َواْآلَِخُر َوالظاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم  )2(

َال ِإَلَه ِإال ُهـَو ُكـل َشـْيٍء َهالِـٌك ِإال َوْجَهـُه لَـُه اْلُحْكـُم َوِإلَْيـِه تـُْرَجُعـوَن  :وقال تعـاىل        
  .}سورة القصص{) 88(

َولََقْد َعِلْمَنا  )23(َوِإنا لََنْحُن ُنْحِيي َونُِميُت َوَنْحُن اْلَوارِثُوَن  :وقال تعاىل        
َوِإن رَبَك ُهَو َيْحُشُرُهْم ِإنُه َحِكيٌم  )24(اْلُمْستَـْقِدِميَن ِمْنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِيَن 

  .}سورة احلجر{) 25(َعِليٌم 

ـــْم َال  :وقـــال تعـــاىل         ـــٍة َوُه ـــي َغْفَل ـــْم ِف ـــُر َوُه ـــْوَم اْلَحْســـَرِة ِإْذ ُقِضـــَي اْألَْم ـــِذْرُهْم يـَ َوأَْن
َنا يـُْرَجُعوَن  )39(يـُْؤِمُنوَن  َها َوِإلَيـْ   .}سورة مرمي{) 40(ِإنا َنْحُن َنِرُث اْألَْرَض َوَمْن َعَليـْ

َنا ِفي الزبُوِر ِمْن بـَْعِد الذْكِر َأن اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي  :وقال تعاىل         َوَلَقْد َكَتبـْ
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال رَْحَمًة  )106(ِإن ِفي َهَذا لََبَالًغا ِلَقْوٍم َعاِبِديَن  )105(الصاِلُحوَن 

ُتْم ُمْسِلُموَن ُقْل ِإنَما يُوَحى ِإَلي أَن  )107(لِْلَعاَلِميَن   )108(َما ِإَلُهُكْم ِإلٌَه َواِحٌد فـََهْل أَنـْ
ُتُكْم َعَلى َسَواٍء َوِإْن َأْدِري َأَقرِيٌب َأْم بَِعيٌد َما ُتوَعُدوَن  ِإنُه  )109(فَِإْن تـََولْوا فـَُقْل َآَذنـْ

َنٌة َلُكْم َوَمَتاٌع ِإَلى  )110(يـَْعَلُم اْلَجْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويـَْعَلُم َما َتْكُتُموَن  َوِإْن َأْدِري َلَعلُه ِفتـْ
 )112(بِاْلَحق َورَبـَنا الرْحَمُن اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن  قَاَل َرب اْحُكْم  )111(ِحيٍن 

  .}نبياءسورة األ{
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  ةُ مَ اتِ خَ لْ اَ 

مغضوبا  ومل جيعلنا هودا عابدين له وموحدين، ،احلمد هللا الذي جعلنا مسلمني        
تعريفا  وروافض معتدين، وآتانا القرآن واحلكمة اجموس ومل جيعلنا مشركني، أو نصارى عليهم

فهم خري املهتدين اهلادين، وانا عن اتباع طرق  ،بالدين، وأمرنا بتصديق الرسل واتباعهم
اليت ليس هلا من النفس  وساوساتباع اهلوى والرضوخ ل حذرنا منالضالني املنحرفني، و 

والصالة وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له وال معني، ، مبني اإلخالص نصيب
نبياء مام املتقني نيب اهلدى حممد بن عبد اهللا خامت األإوالسالم على خري املرسلني و 

إىل يوم  واملرسلني، وعلى آله الطيبني وأصحابه املرضي عنهم أمجعني ومن تبعهم بإحسان
  .الدين

  :أما بعد        

ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدوِن : قال اهللا تعاىل         ُهْم ِمْن  )56(َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواْإلِ َما أُرِيُد ِمنـْ
ِة اْلَمِتيُن  )57(ِرْزٍق َوَما ُأرِيُد َأْن ُيْطِعُموِن  اُق ُذو اْلُقوزَه ُهَو الرالل سورة {)58(ِإن

  .}الذاريات

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلِه َولِلرُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما  :وقال سبحانه وتعاىل        
ْلِبِه َوأَنُه ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن    .}األنفالسورة { )24(ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأن اللَه َيُحوُل بـَْيَن اْلَمْرِء َوقـَ
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فَِإْن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَنَما يـَتِبُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن  :وقال سبحانه وتعاىل        
سورة { )50(َأَضل ِممَن اتـَبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن اللِه ِإن اللَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِميَن 

  .}القصص

َعثـُُهُم اللُه ثُم  :وقال سبحانه وتعاىل         ِإنَما َيْسَتِجيُب الِذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يـَبـْ
  .}سورة األنعام{ )36(ِإلَْيِه يـُْرَجُعوَن 

لِلِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِهُم اْلُحْسَنى َوالِذيَن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلُه  :وقال سبحانه وتعاىل        
َتَدْوا ِبِه ُأولَِئَك َلُهْم ُسوُء اْلِحَساِب  َلْو َأن َلُهْم َما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه َالفـْ

يـَْعَلُم أَنَما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَك اْلَحق َكَمْن ُهَو َأَفَمْن  )18(َوَمْأَواُهْم َجَهنُم َوبِْئَس اْلِمَهاُد 
  .}سورة الرعد{ )19(َأْعَمى ِإنَما يـََتذَكُر ُأوُلو اْألَْلَباِب 

َواتـُقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللِه ثُم تـَُوفى ُكل نـَْفٍس َما   :وقال سبحانه وتعاىل        
  .}سورة البقرة{ )281(َوُهْم َال ُيْظَلُموَن  َكَسَبتْ 

ُأْحِصيَها  يَا ِعَباِدي ِإنَما ِهَي َأْعَماُلُكْم،  ...{:وقال تعاىل كذلك يف حديث قدسي        
 َر َذِلَك  َلُكْم، ُثم ْلَيْحَمْد اللَه، َوَمْن َوَجَد َغيـْ ًرا فـَ َفال يـَُلوَمن ِإال ُأَوفيُكْم ِإياَها، َفَمْن َوَجَد َخيـْ

  . }رواه مسلم{ . 1}نـَْفَسهُ 

أخي املسلم أخيت املسلمة، أبنائي األعزاء طلبة العلم، إعلموا أنه ال حيول بني مراد        
دركته رمحة اهللا أعزه ، واعلموا أن من أال الغفلة عن مراده سبحانهده إاوبني عبالشرعي اهللا 

                                                           

  .-رضي اهللا عنه - مقطع من حديث قدسي رواه مسلم عن أيب ذر الغفاري -  1
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َوَلَقْد َذرَْأنَا : صحاب الغفلة واللهو، وهو القائل سبحانهجلهنم أاهللا باإلسالم، ولقد ذرأ اهللا 
ْنِس َلُهْم قـُُلوٌب َال يـَْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن َال يـُْبِصُروَن ِبَها  ِلَجَهنَم َكِثيًرا ِمَن اْلِجن َواْإلِ

َعاِم َبلْ   )179(ُهْم َأَضل ُأولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن  َوَلُهْم َآَذاٌن َال َيْسَمُعوَن ِبَها ُأولَِئَك َكاْألَنـْ

َيا َعَلى اْآلَِخَرِة َوَأن  :وهو القائل سبحانه .}سورة األعراف{ نـْ وا اْلَحَياَة الدُهُم اْسَتَحبَذِلَك بِأَنـ
ُأولَِئَك الِذيَن طََبَع اللُه َعَلى قـُُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم  )107(اللَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن 
 )109(َال َجَرَم أَنـُهْم ِفي اْآلَِخَرِة ُهُم اْلَخاِسُروَن  )108(َوأَْبَصارِِهْم َوُأولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن 

تَـَرَب لِلناِس ِحَسابـُهُ  :وقال سبحانه وهو أصدق القائلني .}سورة النحل{ ْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة اقـْ
َالِهَيًة  )2(َما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبِهْم ُمْحَدٍث ِإال اْسَتَمُعوُه َوُهْم يـَْلَعُبوَن  )1(ُمْعِرُضوَن 

  .}اءسورة األنبي{.. قـُُلوبـُُهمْ 

حتميـة ن اخللـق، و يف الغايـة مـ: ال تكـون إال يف ثـالثيهـا األحبـة أن الغفلـة إعلموا أ        
، فمن غفل عن حتقيق الغاية من خلـق اهللا لـه، عبـد غـري اهللا وكـان هللا احلشرحقيقة و  ،املوت

ــْيطَاَن ِإنــُه َلُكــْم  :عــدوا مبينــا، قــال تعــاىل ــُدوا الش ــْيُكْم يَــا بَِنــي َآَدَم َأْن َال تـَْعُب ــْم َأْعَهــْد ِإَل أََل
َوَلَقـْد َأَضـل ِمـْنُكْم ِجـِبال َكِثيـًرا  )61(ُمْسـَتِقيٌم  َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصـَراطٌ  )60(َعُدو ُمِبيٌن 

َلْم َتُكونُوا تـَْعِقُلوَن     .}سورة يس{ )62(َأفـَ

  

عمـى، ال يبصـر نـورا وال يسـمع أ مـلطول األ ، عاش منومن غفل عن حتمية املوت         
: قــال تعــاىلجلــه، وعــاش غــافال، خســر الــدنيا واآلخــرة؛ يــدرك مــا أفــىن عمــره مــن أهــدى ومل 

ــْوَمُهُم الــِذي يُوَعــُدوَن  وقــال  .}ســورة الزخــرف{) 83(فَــَذْرُهْم َيُخوُضــوا َويـَْلَعبُــوا َحتــى ُيَالقُــوا يـَ
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ثُـم   )3(َكـال َسـْوَف تـَْعَلُمـوَن   )2(َحتـى زُْرتُـُم اْلَمَقـاِبَر ) 1(أَْلَهاُكُم التَكاثـُُر  :سبحانه كـذلك
ثُم لَتَـَرُونـَهـا  )6(لَتَـَرُون اْلَجِحيَم  )5(َكال َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقيِن   )4(َكال َسْوَف تـَْعَلُموَن 

  .}سورة التكاثر{ )8(ثُم لَُتْسأَُلن يـَْوَمِئٍذ َعِن النِعيِم  )7(َعْيَن اْلَيِقيِن 

: على حمّمد بن مقاتل، فقلت له دخلتُ :" -اهللا رمحه -قال حمّمد بن احلسني        
 وانظر إىل الّذاهبني هل عادوا؟. فإن مّت مل تعد أبدا .اعمل: عظين، فقال

 زدادــــــــا والّذنوب تــــمّنا         تذهب أيّامنا على لعب         
  1 اهـ" بطيب أيّام عيشهم بادوا       م؟ ـــــــــــأين أحبابنا وجته        
 

استهوته الشياطني، وعاش ضاال مضال، ال يؤمن ببعث وال  ومن غفل عن لقاء اهللا        
نشور، وال قيام من قبور، فأَتـَْتُه الفتنُة يف قربه مصدوما مبا القى من ذل وهوان، ومتىن على 

وحمال بيقني أن يرجع إىل ما مل ترف فيه ليعمل غري الذي كان يعمل، ىل ما أن يعيده إأ اهللا
َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الناِر فـََقاُلوا يَا لَْيتَـَنا نـَُرد َوَال : قال تعاىلجيعل اهللا له رجوعا، 

َوَلْو  َبْل َبَدا َلُهْم َما َكانُوا ُيْخُفوَن ِمْن قـَْبلُ  )27(ُنَكذَب ِبَآيَاِت رَبـَنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 
َيا َوَما  )28(رُدوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنـُهْم َلَكاِذبُوَن  نـْ َحَياتـَُنا الد َوقَاُلوا ِإْن ِهَي ِإال

ُعوثِيَن  َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى رَبِهْم قَاَل أَلَْيَس َهَذا بِاْلَحق قَاُلوا بـََلى  )29(َنْحُن ِبَمبـْ
بُوا بِِلَقاِء اللِه  )30(ا قَاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن َورَبـنَ  ِذيَن َكذَقْد َخِسَر ال

َحتى ِإَذا َجاَءتْـُهُم الساَعُة بـَْغَتًة قَاُلوا يَا َحْسَرتـََنا َعَلى َما فـَرْطَنا ِفيَها َوُهْم َيْحِمُلوَن 

                                                           

  . -رمحه اهللا -البن ناصر الدين الدمشقي .برد األكباد عند فقد األوالد -  1
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َيا ِإال َلِعٌب َوَلْهٌو َولَلداُر  )31(ْم َأَال َساَء َما َيِزرُوَن َأْوزَارَُهْم َعَلى ظُُهورِهِ  نـْ َوَما اْلَحَياُة الد
ٌر لِلِذيَن يـَتـُقوَن َأَفَال تـَْعِقُلوَن   :وقال سبحانه يف خرب يقني  .}سورة األنعام{ )32(اْآلَِخَرُة َخيـْ

َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنا قـَْوًما َضاليَن  َها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنا  )106(قَاُلوا رَبـَنا َغَلَبْت َعَليـْ رَبـَنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ
ِإنُه َكاَن َفرِيٌق ِمْن ِعَباِدي يـَُقوُلوَن  )108(وا ِفيَها َوَال ُتَكلُموِن أُ قَاَل اْخسَ ) 107(ظَاِلُموَن 

ُر الراِحِميَن رَبـَنا آَ  فَاتَخْذُتُموُهْم ِسْخرِيا َحتى  )109(َمنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َخيـْ
ُهْم َتْضَحُكوَن  تـُُهُم اْليَـْوَم ِبَما َصبَـُروا أَنـُهْم ُهُم ) 110(أَْنَسوُْكْم ِذْكِري وَُكْنُتْم ِمنـْ ِإني َجَزيـْ

قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض  )112(َكْم لَِبْثُتْم ِفي اْألَْرِض َعَدَد ِسِنيَن قَاَل   )111(اْلَفاِئُزوَن 
  .}سورة املؤمنون{قَاَل ِإْن لَِبْثُتْم ِإال قَِليًال َلْو أَنُكْم ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن  )113(يـَْوٍم فَاْسَأِل اْلَعاديَن 

َأَفَحِسْبُتْم : فقد قال سبحانه عبثًا، اخللق خيلق مل علموا أن اهللا تعاىل، إأحبيت يف اهللا       
َنا َال تـُْرَجُعوَن  تَـَعاَلى اللُه اْلَمِلُك اْلَحق َال ِإَلَه ِإال  )115(أَنَما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنُكْم ِإلَيـْ فـَ

رض لعبا، وهو خيلق السموات واأل ومل .}سورة املؤمنون{ )116(ُهَو َرب اْلَعْرِش اْلَكرِيِم 
نَـُهَما َالِعِبيَن : القائل سبحانه َلْو َأَرْدنَا َأْن نـَتِخَذ  )16(َوَما َخَلْقَنا السَماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

َبْل نـَْقِذُف بِاْلَحق َعَلى اْلَباِطِل فـََيْدَمُغُه فَِإَذا  )17(َلْهًوا َالتَخْذنَاُه ِمْن َلُدنا ِإْن ُكنا فَاِعِليَن 
َوَلُه َمْن ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض َوَمْن ِعْنَدُه َال  )18(َوْيُل ِمما َتِصُفوَن ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم الْ 

 )20(ُيَسبُحوَن اللْيَل َوالنـَهاَر َال يـَْفتـُُروَن  )19(َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدتِِه َوَال َيْسَتْحِسُروَن 

َوَسخَر َلُكْم َما : وهو القائل سبحانهلعبا، ا و هلو مبا فيه لنا يسخر الكون ومل  .}سورة األنبياء{
 )13(ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإن ِفي َذِلَك َآلَيَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكُروَن 

الكتب وأرسل الرسل حجة له إليهم وإمنا أنزل  مهالً،سبحانه اخللق  يرتكومل  .}سورة اجلاتثية{
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إا توحيد  !دراك ما هذه الغاية، وما ألغاية ُخلقوا خلقه املكلفني، ليشعرهم أمعلى كافة 
َنا ِإَلى نُوٍح َوالنِبييَن ِمْن  :قال تعاىل. بأمره والقيام ته،عباداهللا و  َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ ِإنا َأْوَحيـْ

َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل وَ  َنا ِإَلى ِإبـْ ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوِعيَسى َوأَيوَب بـَْعِدِه َوَأْوَحيـْ
َنا َداُووَد زَبُورًا  َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن  )163(َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوَآتـَيـْ

ْبُل َوُرُسًال َلْم نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلَم اللُه ُموَسى َتْكِليًما  ُرُسًال ُمَبشرِيَن  )164(قـَ
 )165(َوُمْنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن لِلناِس َعَلى اللِه ُحجٌة بـَْعَد الرُسِل وََكاَن اللُه َعزِيًزا َحِكيًما 

  .}سورة النساء{

أخي املسلم، أن املوت بعد احلياة ال ينكره خملوق، وأن البعث بعد املوت وأعلم         
 ،ن صحة اجلواب سر النجاةالوجود، وأمر حمتوم ال ينكره إال جاحد، وأن السؤال سر أ

ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطيٍن : قال تعاىل ثُم َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي قـََراٍر  )12(َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
َلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما ثُم َخَلْقَنا النْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلعَ  )13(َمِكيٍن 

َتَباَرَك اللُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن  ثُم  )14(َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم َلْحًما ثُم أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا َآَخَر فـَ
َعُثو  )15(ِإنُكْم بـَْعَد َذِلَك َلَميُتوَن    .}سورة املؤمنون{ )16(َن ثُم ِإنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ

تدركين بالعفو عن كثرة  ل اهللا تعاىل أن جيعل من عملي هذا رمحةويف اخلتام أسأ        
ات، والغفلة عن الطاعات، وأن جيعل هذا ن يدخلين اجلنة مع ندرة احلسنذنويب، وأ

عن ه طالب العلم والباحث ليف املتواضع يف ميزان حسنايت، وجيعله نورا يستضيء بالتأ
 ،له سبحانه أن يرزقين واملسلمني الصدق يف اإلخالص، والعلم يف املتابعةاحلق، وأسأ

  .والثبات على احلق، ومالزمة الصراط املستقيم
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إال ن ال حياسبين هللا أن ال يؤاخذين بقلة العلم، وأل ا، أسأهذا مبلغي من العلم       
ما زللت فيه فمن هللا وإىل اهللا، و عن أخطائي فيما ذكرت وسطرت، فإن ُوفقت فمن ا يسريا

  .له تعاىل الرمحة والغفراننفسي والشيطان، أسأ

  اهـ.وصل اللهم على حممد نبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أمجعني       

  

  

  

  

  

****  

  ليلة األحد "ساللم النجاة: "فانتهى العمل بتألي
  للهجرة 1436ذي القعدة من  13

  .للميالد 2015أغسطس  29املوافق 
  :الفقري إىل عفو اهللا والطامع يف رمحته كتبه

  عمر أبو العصماء املغريب بن حممد عمري التمسماين
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